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COMPARATIVE LITERATURE STUDIES 
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АВСТРІЙСЬКИЙ ТЕКСТ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ 

 

Глотов О. Л. 

доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри іноземних мов та методик їх навчання 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії  

імені Тараса Шевченка 

м. Кременець, Тернопільська область, Україна 

 

Термін «мазохізм», який вже давно вийшов за межі суто про- 

фесійного медичного ужитку, увів до обігу один з засновників сексології 

професор Університету Ґраца Ріхард фон Крафт-Ебінґ у процесі 

створення теорії сексуальної патології [8], спираючись на деякі твори 

уродженця столиці Королівства Ґаліції та Лодомерії Австро-Угорської 

імперії західноукраїнського міста Львова австрійського письменника 

Леопольда фон Захер-Мазоха [4]. 

У системі психоаналізу Зиґмунда Фрейда це явище відносять до 

числа елементів несвідомого у психіці [11, 12, 13]. Девіація, яка 

відображає схильність особистості до сексуального задоволення через 

приниження, мала у творчості Захер-Мазоха характер випадковий та 

епізодичний. Про це свідчить те, що у монографії «Psychopathia Sexualis» 

Крафт-Ебінґ посилається лише на один текст – «Венера у хутрі», не 

рахуючи науково не коректного посилання на листування анонімного 

пацієнта з письменником, внаслідок чого дослідник кваліфікує як 

сексуальних збоченців не тільки персонаж літературного твору, але й 

самого автора. Крім того, додаток «Мазох», від якого й пішла назва 

феномену, не є родовою приналежністю письменника, а дівочим 

прізвищем матері – Кароліни Мазох, дочки професора Франца Мазоха, 

ректора Львівського університету та почесного громадянина Львова. Не 

виключаю й того, що письменник, колишній приват-доцент Університету 

Ґраца, який на момент публікації книги (1886), виданої невеликим 

накладом та латинською мовою, вже досить давно відійшов від наукової 

діяльності, тим більше у цілком сторонній для нього, історика, сфері – 

медицині, міг взагалі не знати про використання його імені як наукового 

терміну.  
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Значно більш суттєвим вектором у писаннях німецькомовного 

літератора, представника австрійської імперської аристократії, 

університетського вченого були твори, присвячені історії, побуту та 

звичаям польської, єврейської та особливо української національних 

меншин Австро-Угорщини: «Польські єврейські оповідання», «Єврейські 

історії», «Нові єврейські історії», «Галицькі оповідання». Ця обставина 

спричинила упереджене ставлення до нього у тогочасній імперській 

літературній критиці як до панславіста та юдофіла. 

Існує тенденція пояснювати виникнення «української школи» в 

австрійській літературі (Карл Еміль Францоз, Мойсей Йозеф Рот, Ернст-

Рудольф Нойбауер, Людовик Адольф Симигинович-Штауфе) і зокрема – 

у книгах Захер-Мазоха, тісним зв’язком з домінуючим у Галичині 

українським етносом у початковий період життя письменника [1, 2, 5,  

9, 10]. Аналогічним чином виникла «українська школа» у польській 

літературі: Тимош Падура, Юліуш Словацький, Антоній Мальчевський, 

Северин Ґощинський, Міхал Ґрабовський, Юзеф Коженьовський, Юзеф 

Богдан Залеський. Якщо залишатися у терміносистемі психоаналізу, то 

можна висловити припущення, що причиною «комплексу України»  

у авторській самосвідомості як австрійських, так і польських 

письменників, є почуття родинного боргу перед етнічним середовищем, 

яке сприймається як колиска. Зокрема, аналітично перспективним було б 

порівняння образів галицьких (польських, єврейських, українських) 

жінок у творах Захер-Мазоха з його реальними жінками – слов’янками та 

псевдо-слов’янками – напівміфічною годувальницею малого Леопольда 

«Гандзею з Винник», з якою він за сімейною легендою до 12 років 

говорив українською, Вандою фон Дунаєвою, дружиною, колегою по 

перу та експлуататоркою його прізвища. І, як знак оклику наприкінці, 

мама у деяких джерелах, скоріш за все – недостовірних, але таки 

німецьких – «war die Letzte ihres alten slawischen Geschlechts», тобто – 

була останньою з її старовинного слов’янського роду. 
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Твори різдвяної тематики – досить вагомий жанровий пласт літе- 

ратури, яким цікавляться науковці (X. Баран, І. Буркут, Є. Душечкіна, 

О. Калениченко, М. Кучерська, І. Ліпницька, О. Приймачук, Л. Сирота, 

Н. Старигіна та ін.). Дослідники простежують генезу святочного 

оповідання, порушують питання про його жанровий канон, про схожість 

та відмінність різдвяного та святочного жанру, вивчають особливості 

хронотопу різдвяної прози, аналізують рецепцію різдвяних оповідань 

зарубіжних письменників у творах українських та російських митців. 

Однак дослідження, присвячені сучасному стану жанру та його художнім 

константам, серед яких найпоширеніше – диво, практично відсутні, хоча 

сучасні автори активно звертаються до різдвяних історій, тематика яких 
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багатоманітна в своїх проявах і варіаціях та досить приваблива для 

сучасного читача.  

Витоки жанру сягають давніх часів, календарно-святочних звичаїв і 

обрядів, в основі яких – карнавальна культура Європи і Київської Русі  

[3, с. 154]. Але тільки на початку ХІХ ст. почали з’являтися в 

періодичних виданнях твори письменників на цю тему (наприклад,  

у 1826 році друкуються «Святочні оповідання» Н. Полєвого у «Московс- 

кому телеграфі»; в 1835 р. в журналі «Московитянин» публікується 

повість «Зимовий вечір» Д. В. Григоровича та ін.). Галицькі часописи 

дещо пізніше, в першій третині ХХ ст., почали формувати святкові 

номери до Різдва. Журнально-газетний формат пояснюється і комер- 

ційними інтересами, і соціальними. Невеликі за обсягом оповідання, 

новели, нариси, есе видавці публікували з метою найбільшого залучення 

дописувачів і читачів – твори вважалися атрибутом «легкого чтива», 

інтригували цікавим змістом і очікуванням дива напередодні або під час 

святкування Нового року, Різдва Христового: більшість людей, дітей, 

втомлених бідністю і злиднями сподівалися на диво, вірили в усілякі 

чудеса, плекали надію, що диво змінить їх життя на краще, багаті  

стануть прихильнішими до бідних і всі люди будуть добрими, чуйними, 

благородними. Окрім того, різдвяні історії відповідали бажанню 

письменників не тільки прислужитися своїми творами масовому 

читачеві, достукатися до прихованих в його душі добрих начал, а й 

утверджувати християнські цінності.  

«Специфічно українським сегментом «святкового» оповідання, – 

зазначає І. Ліпницька, – був помітно наголошений соціальний елемент і 

опис злиднів українського села, який переходить у роздуми про диво 

народження чи воскресіння Божого Сина. Письменники використо- 

вували вігілійну форму, щоб у простій, більш дохідливій формі про- 

мовити до сердець і нагадати своїм читачам про віру в Бога, добро та 

любов» [4]. У творах українських письменників ХІХ ст., присвячених 

новорічно-різдвяним святам, відбуваються дива, які контрастують з 

гуманною ідеєю Різдва Христового, бо жорстока реальність, соціальна 

нерівність вносили свої корективи: замість християнської толерантності і 

любові – людська черствість, яка часто не зникає навіть під впливом 

різдвяної аури і яку не в змозі подолати навіть Спаситель, в честь наро- 

дження якого існує це свято, зумовлює крихкість надій, нездійсненність 

мрій, розчарування («За що?», «Перша зірка», «Його святий вечір», 

«Рішився» Б. Лепкого, «Святий вечір» В. Стефаника, «Різдвяний вечір» 

Г. Хоткевича, «Святий Николай у гарті», «Коляда» Марка Черемшини, 

«Заробок на свята» О. Маковея; «Чад», «Збентежена вечеря» Олени 
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Пчілки; «Морозенко» Панаса Мирного; «Відьма» C. Васильченка; 

«Ялинка» М. Коцюбинського, «Колядники» Степана Коваліва, 

«Попались!» І. Нечуя-Левицького та ін.).  

Російські письменники ХІХ ст., зберігаючи у змістових структурах 

різдвяних історій нравоописовий елемент, у вічну тему добра і зла також 

уводили соціальний аспект, ускладнюючи сюжет оголенням неблаго- 

получності та несправедливості в суспільному житті («Ангелочек» 

Л. Андрєєва, «Мальчик у Христа на ёлке» Ф. Достоєвського, «Тапер», 

«Чудесный доктор» О. Купріна, «Ёлка Митрича» М. Телешова, «Ванька» 

А. Чехова, «Под Рождество обидели» М. Лєскова, Г. Петрова «Дары 

Артабана», М. Познякова «Счастливая и кичливая» та ін.). У творах 

письменників попри інші художні складові невід’ємним атрибутом 

завжди є різного роду чудеса, що відбуваються у Святвечір, а соціальна 

дійсність майстерно синтезується з атмосферою дива. Як смисловий 

центр цих творів, Різдво з дивом народження і пришестя Божого  

Сина, молитвами, святковою вечерею, незважаючи на бідність, злидні, 

безвихідь символізує світло, надію, сподівання на порятунок кожної 

душі у світі зла та несправедливості.  

Багато зарубіжних письменників не оминули у своїй творчості 

сакральну тему Різдва Христового («Різдвяна пісня у прозі», «Дзвони» і 

«Цвіркун у припічку» Ч. Діккенса, «Дівчина із сірниками», «Ялинка» 

Г. К. Андерсена; «Синій птах» М. Метерлінка, «Лускунчик і мишачий 

король» Е. Т. А. Гофмана, «Дари волхвів» О. Генрі, «Різдво в мисливсь- 

кій хатинці» Т. Майн Ріда, «Різдвяне диво» Г. де Мопассана, «Різдвяний 

гість» С. Лагерлеф та ін.). Різдвяні історії зарубіжних письменників 

об’єднує художня домінанта – диво, яке має духовну природу і най- 

частіше відбувається в душах і серцях героїв, попри соціальні негаразди і 

підступність суєтного світу.  

Різні за сюжетом і змістом твори переконують, що визначальною 

рисою архетипу різдвяного оповідання є його значеннєва наповненість 

дивом – дивом любові, радості, надії. І нехай не всі розуміють 

сакральність і релігійну глибину цього свята, пов’язаного з наро- 

дженням сина Божого, але всі чекають його з нетерпінням, піднесеним 

настроєм та гарними думками. 

Сучасні автори, звертаючись до різдвяної тематики, переслідують 

різну мету, використовують різні художні стратегії і прийоми, мало 

переймаються жанровими канонами різдвяного оповідання, а більше –  

в залежності від змістового наповнення збагачують його новими 

структурними елементами, орієнтуючись переважно на сучасність, на 

нашу добу з її проблемами й особливостями. Новорічно-різдвяні історії, 



Czestochowa, Republic of Poland                                            April 23–24, 2021 

15 

створені українськими письменниками останнього десятиліття, вирізня- 

ються оригінальними версіями й інтерпретаціями цієї тематики й 

демонструють різноманітні аспекти дивовижних подій, що відбуваються 

з героями в різному часі й просторі, але обов’язково у Святвечір чи 

Різдво.  

У процесі аналізу збірки «19 різдвяних історій» [1] була спостережена 

певна закономірність: одні митці приурочують до зимових і різдвяних 

свят помітну, ба навіть поворотну подію у житті людини, підтверджуючи 

думку М. Бахтіна про найсуттєвіше значення цього часопросторового 

континууму – зміну, життєвий перелом: «Власне слово «поріг» уже в 

мовленнєвому функціонуванні (поряд із реальним значенням) набуло 

метафоричного трактування і збігалося з моментом життєвого перелому, 

кризи, рішення, що змінює життя (або нерішучості, страху перетнути 

поріг)» [2, с. 280–281]. Це твори Мар’яни Савки «Собачого Нового року! 

Котячого Різдва!»; Катерини Міхаліциної «Так буває»; Володимира 

Бєглова «Наступного разу, коли ти зателефонуєш»; Ілларіона Павлюка 

«Маріє, Різдво!»; Доржа Бату «Різдвяна магія», Богдана Жолдака 

«Кучугури» (різдвяне ретро); Сергія Гридіна «Про тихоню, що мав 

свою зірку»; Надійки Гербіш «Жовтневе Різдво Ханни»; Христі 

Венгринюк «Sing Halleljah to the Lord»; Галини Вдовиченко «Лорд, 

вівсянка і любов»; Мирослава Лаюка «Цифра 12»). 

Різдвяні історії інших письменників (збірки «19 різдвяних історій») 

вирізняються філософським осмисленням новорічно-різдвяних подій, що 

відбуваються у наш час кардинальних, загальноцивілізаційних зрушень, 

прискореної урбанізації тощо. Ці глобальні виклики багато чого змінили 

у житті й психології людини, наклали відбиток на культурні традиції та 

звичаї, переформатувавши їх значущість і сприйняття. Відтак у містах та 

й більшості сіл веселі святочні обряди і дійства не могли прижитися в 

своєму первісному вигляді, а от родинний характер Різдва вписався в 

міське життя і міську культуру. Різдво зберегло сімейні традиції, коли 

важливо зібратися усім разом, прислухатися до свого серця, пробачити 

образи, зробити подарунки, але й не забути, на честь кого це свято існує, 

коли «по-іншому світять зорі на небі, і так особливо мерехтить перша 

різдвяна зірка…» [1, c. 13]. 

Саме про такі цінності йдеться у творі Богдани Макіяш «Світло 

Різдва», де вона трепетно й тонко оповідає про Різдво, яке майже 

розтягується на місяць, про різдвяні ярмарки, про дух веселощів, який 

панує на майданах великих місті і на центральних площах містечок, і де 

групи колядників нарешті співають «Бог предвічний народився», 

«нарешті згадують Того, Чиє свято, чиє Різдво сьогодні святкується» 
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[1, c. 8]. Авторка намагається усе ж таки, попри любов до різдвяних 

ярмарків і різдвяних фільмів, подарунків, привернути увагу сучасників 

до християнських цінностей, щоб «Різдво було з Христом, а не без 

Христа, щоб Ґуґл писав: «Щасливого Різдва», <…> а не означував його 

як «одне з релігійних свят», і щоб «фраза «дух Різдва» не ставала 

заїждженим шаблоном, маркетинговим гаслом, яке так успішно 

приваблює покупців» [18, c. 8]. 

Авторська інтерпретація як християнської, так і нерелігійної 

проблематики суголосна філософським міркуванням щодо категорій: 

добро / зло, любов / ненависть, співчуття / байдужість, толерантність / 

нетерпимість, сакральне / профанне тощо (наприклад, оповідання 

Маркіяна Прохаська «Різдво поза часом», Богдани Макіяш «Світло 

Різдва», Христі Венгринюк «Sing Halleljah to the Lord»; Надійки Гербіш 

«Жовтневе Різдво Ханни»).  

Різдвяні історії сучасних українських письменників вирізняє спільна 

риса – наповненість дивом, яке багатоманітне в своїх проявах, пов’язане 

як з подіями реального життя, так і духовного, позаяк метаморфози, 

навіяні різдвяним дивом (таємниця якого не піддається одномірному 

визначенню і розкриттю) усе ж відбуваються не тільки в реаліях земного 

життя, а й в душах і серцях героїв. Вони, наші сучасники, зазвичай не 

відзначаються релігійністю, але усвідомлюють незвичність зустрічей, 

змін, подій, що з ними відбуваються саме в такий сакральний час Різдва 

Христового. 
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ЖАНРОВІ ОЗНАКИ РОМАНУ ВИХОВАННЯ 

У ТВОРАХ МАЛКОЛМА БРЕДБЕРІ І ДЖОНА ФАУЛЗА 
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кандидат філологічних наук, 
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Дацер К. С. 
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Національного університету «Одеська морська академія»  

м. Маріуполь, Донецька область, Україна 

 

Здатність жанру роману до різноманітних трансформацій обумовлює 

інтерес літературознавців до проблеми типологізації романних різно- 

видів. Такий жанровий різновид роману, як роман виховання  

або Bildungsroman (термін Ф. Бланкенбурга), що виник у Німеччині  

у XVIII столітті, шляхом культурної інтеграції потрапляє до інших 

національних літератур, переосмислюється і продовжує свій художній 

розвиток до нашого часу. Дослідженню генези та еволюції роману 

виховання, його структури, своєрідності художньої та філософської 

природи присвятили увагу М. Бахтін, В. Дільтей, Д. Затонський, 

Ф. Мартіні, І. Влодавська, В. Зарва, В. Пашигорєв, С. Притолюк,  

О. Чик та багато інших. Структура роману виховання містить елементи 

інших жанрових різновидів роману – пригодницького, шахрайського, 

соціально-психологічного, філософського, сатиричного, подорожі.  

М. Бахтін стверджує, що роман виховання є синтетичним романом, 

підготовленим розвитком роману подорожі, роману випробувань, 

біографічного [1, с. 202]. І. Влодавська зазначає, що «хронотоп роману 

виховання є типологічно стійким, підпорядковуючись головній 

організуючій ідеї учнівства у життя, реалізація якого можлива тільки у 

часовій та просторовій протяжності» [4, с. 4].  

У переломні епохи світовідчуття та самовідчуття героя посилюються, 

внаслідок чого митці ХХ століття приділяють велику увагу психо- 

логічному аналізу. Взаємодія молодої людини з соціальним і культурним 

середовищем, набуття нею інтелектуального, емоційного та практичного 
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досвіду, участь у цьому процесі наставника (позитивного або нега- 

тивного персонажа) – ці компоненти складають психологічний аспект 

виховання індивіда. У постмодернізмі, глобальному художньому явищі 

межі ХХ-ХХІ століть, виокремлюються такі основні ознаки, як інтерес до 

художнього минулого людства, прагнення до рівноправного діалогу 

старого та нового, захопленість цитуванням, перерозподілом, грою, паро- 

діюванням традиції, сприйняття світу як хаосу, естетика симулякрів, 

подвійне кодування, маргінальність, багаторівневість побудови тексту та 

його смислів. У постмодерністській літературі межі численних жанрових 

різновидів роману часто невиразні, внаслідок чого багато британських 

письменників 70-80-х років поділяли «<…> принцип еклектизму, руха- 

ючись між реалізмом, експериментом і сучасним романом» [2, с. 357].  

«Маг» Дж. Фаулза («The Magus», 1966) і «Професор Кримінале» М. 

Бредбері («Doctor Criminale», 1992), на наш погляд, є зразками 

постмодерного синтетичного роману, де вдало сполучені елементи 

роману виховання і роману випробувань (ініціації), детективної історії і 

трансформованої пікарески, забарвлені іронією та інтертекстуальністю. 

По-перше, в обох творах на рівні сюжетної організації тексту реалізовано 

мотив мандрів / шляху-дороги. Молоді герої, обидва з університетською 

освітою, – Ніколас Ерфе у Фаулза та Френсіс Джей у Бредбері – 

залишають Англію і вирушають у «широкий світ». Цим новим світом 

для Ерфе стала Греція, тоді як Джею довелося мандрувати по багатьох 

європейських країнах і хронотоп дороги стає основним принципом 

побудови сюжету. Різного роду пригоди і зустрічі, погоня за невловимим 

філософом, любовні інтриги і обмани – все це, як і в шахрайському 

романі, випробує молодий, досить наївний «журнець», як він сам себе 

іронічно називає, під час своєї подорожі. 

По-друге, під час подорожі (мандрів), під впливом різних чинників 

відбувається процес еволюції ціннісно-світоглядної позиції персонажів. 

Поворотними моментами, які виявляють їх перехід в «іншу якість», 

стають ситуації вибору, випробування; збіги, що мають символічний 

характер; «доленосні» сюжетні зустрічі. Інші персонажі виконують 

конструктивну чи деструктивну функцію в становленні героїв, 

допомагаючи добрими настановами, розумінням або влаштовуючи 

перепони на шляху, стаючи при цьому недоброзичливцями або навіть 

ворогами, що примушує рухатися вперед, шукати виходи зі складних 

ситуацій. І тому наступною спільною рисою означених романів 

вважаємо наявність образу «вчителя» / наставника. В обох творах діють 

контрастні пари головних героїв: молода, достатньо наївна людина – 

навчена життєвим досвідом, старша за віком, відома і, до того ж, досить 
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заможна особистість. Ніколас Ерфе, потрапивши до «магічного театру», 

який влаштував для нього Моріс Кончіс, найбагатший мешканець 

грецького острова, проходить через декілька болісних обрядів-вистав 

(ініціацій) і в фіналі роману повертається до Англії, до реального життя, 

втративши ілюзії, але отримавши нове розуміння світу. В романі  

М. Бредбері опозицію складають початківець-тележурналіст Френсіс 

Джей і «найбільший мислитель сучасності» Басло Кримінале. Журналіст 

сам іронічно підкреслює цей контраст: «Він – колос, реактивний двигун 

знання; я – патагонський пігмей. Він – класик ери модернізму; я – пляма 

постмодерністської смути»; «Він був слон, а я – блоха» [3]. Але, крім 

цього, на наш погляд, цю опозицію можна також схарактеризувати за 

ознакою «шахрай – простак». Завершивши своє розслідування, набувши 

життєвого і політичного досвіду, Френсіс приходить до усвідомлення 

того, що «найбільший філософ сучасності, флагман світової науки», який 

«обертався серед вершків мистецтва і влади», по суті був зручним 

посередником між Заходом і Сходом в фінансових і політичних 

махінаціях.  

Підсумовуючи, зазначимо, що жанровими ознаками роману вихо- 

вання в романах «Маг» Дж. Фаулза і «Професор Кримінале»  

М. Бредбері є мотив мандрів, мотив випробувань / ініціацій, наявність 

негативного «наставника» та динамізм характерів молодих героїв. 

Особистості головних персонажів не є статичними образами, вони 

змінюються під впливом різноманітних психологічних, соціокультурних 

і політичних чинників. 
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 Діяльність І. Франка в царині польської культури, українсько-

польських літературних взаємин висвітлювалася в свій час українськими 

та польськими літературознавцями. Серед українських досліджень варто 

вказати на праці Г. Вервеса, М. Возняка, окремі студії Т. Пачовського,  

Я. Ривкіса, О. Грибовської, М. Косенко, І. Журавської тощо. Проте 

проблема типологічного дискурсу творів І. Франка та Е. Ожешко не 

знайшла і досі належного висвітлення. 

Толерантність поглядів І. Франка, дбайливе ставлення до надбань 

культури польського народу, пильна увага до творчості польських 

письменників, потужний художній талант митця спричинили у свій час 

його велику популярність серед польської громадськості, особливо 

літераторів. Велике зацікавлення постаттю українського письменника 

виявила Еліза Ожешко, одна з найвидатніших представників польської 

реалістичної літератури. Так зав’язалося багаторічне дружнє листування 

Франка з Ожешко, що тривало впродовж 1886-1888 років та залишило по 

собі цікаві спостереження, думки та творчі взаємини. 

Е. Ожешко захоплювалася багатьма творами українського пись- 

менника, серед них, безперечно, великий вплив на її творчу уяву спра- 

вило оповідання «На дні» (1880). Знайомство з творчістю Франка  

і загалом з українською літературою припадає на період напи- 

сання письменницею творів з життя білоруського селянства, які є вер- 

шиною творчості Ожешко, – «Низини», «Дзюрдзі», «Хам», роман-епопея  

«Над Німаном». Створюючи ці та інші твори, Ожешко, як типова 
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представниця польського реалізму кінця ХІХ ст., вивчала багатий досвід 

сучасних їй літератур. У цьому плані досвід І. Франка прийшовся їй 

якнайкраще. У творах українського письменника, у його публіцистичних 

виступах, листах, Ожешко шукала відповіді на пекучі питання часу – 

причини соціального і національного гніту народів. Під впливом 

демократичних поглядів Франка вона обстоювала національну 

незалежність, самобутню культуру, мову і традиції білоруського народу, 

тоді як польська шляхта намагалася полонізувати як білорусів, так й 

українців. 

«Селянські» твори Е.Ожешко були новим словом у польській літе- 

ратурі і збагатили її не лише тематично, а й художньо. Саме в них 

найяскравіше виявився вплив української літератури, зокрема творчості 

І. Франка. Найпоказовішим з цього погляду є оповідання «Зимового 

вечора» (1887), що тематично, і за способом осмислення життєвого 

матеріалу, і за принципами втілення художньої форми відрізняється  

від інших творів на селянську тематику. Водночас, як це помітив  

Г. Вервес, є типологічно спорідненим з творами української  

літератури, зокрема оповіданнями І. Франка, передусім «На дні»,  

«Ліси і пасовиська» [1, с.243].  

 Оповідання І. Франка «На дні» наштовхнуло письменницю 

розповісти історію морального падіння людини «на дно» суспільства, 

з’ясувати соціальну мотивацію злочину. Герої цих творів – представники 

«суспільного дна» – Ясько або Бонк («Зимового вечора») і Бовдур («На 

дні»). Схожість цих персонажів виявляється як на ідейно-тематичному 

рівні, так і в засобах поетики характеротворення. Аналізуючи соціальну 

мотивацію злочину, письменники вказують на майже схожі етапи 

моральної деградації персонажів, їх падіння на «дно життя». Автори 

звертаються до ретроспективних екскурсів у біографії цих героїв, які 

мали всі умови жити чесно і працювати «в поті чола».  

Важливою рисою поетики характеротворення аналізованих творів є 

портретна характеристика, причому обидва письменники фіксують увагу 

на такій художній деталі, як «руки». Так, звироднілий Бовдур –  

«се людина робуча», бо мав на відміну від зовнішніх огидних рис 

«сильні і здорові руки» [4, с.124]. Така контрастна деталь підкреслює 

колись вироблену в нього звичку до праці. Цю саму деталь виводить й 

Е.Ожешко в образі Бонка: «Незнакомец сел на табурет…и принялся 

крепко растирать длинные красные руки с опухшими пальцами» 

[3, с.482]; «Его длинные, худые, красные руки поспешно схватили 

хлеб…» [3, с.484]. 
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 Злочинні нахили цих персонажів ніби нівелюють їх спогади про 

дитинство, людські почуття. Так, Бонк неодноразово згадує себе гарною і 

допитливою дитиною, що зростала в умовах щасливих, безтурботних 

дитячих років. Бовдур теж згадує майже щасливі хвилини свого життя, 

коли він був змушений втікати до Борислава і знайшов там краплю 

людського щастя – дружбу і кохання: «В Бориславі, при корбі, Бовдур і 

стоваришувався перший раз у своїм житті з одним таким же круглим 

сиротою, як і сам. Щира була людина, і Бовдур через чотири роки жив з 

ним, як з рідним братом» [4, с.151]. Але і в цих щирих, теплих спогадах 

Бовдура запеклась злість на всіх без розбору. Саме як «психопато- 

логічний тип» визначає цей образ відомий літературознавець І. Денисюк: 

«Патологія Бовдура, генезис психології злочину – у його соціальній долі. 

Людина, яка не зазнала в житті ні ласки, ні добра, навіть при стику  

з добром реагувала на нього злом» [2, с. 97]. 

 Схожий «патологічний тип» змальовує й Е. Ожешко в образі Бонка, 

хоча він суттєво відрізняється від образа Бовдура своєю життєвою 

долею. Очоливши селянський бунт, Ясько опинився за гратами. Моло- 

дий і недосвідчений, він швидко потрапив під вплив кримінального 

оточення, спустився на «дно життя». Від нього відмовляється навіть 

рідний батько. Очевидно, під впливом Франка письменниця в осмисленні 

цього образа керувалась ширшими світоглядними позиціями, адже Бонк, 

як і Бовдур, потрапляє на «дно суспільства» не як кримінальний 

злочинець, а як «свідомий бунтар, як політичний противник існуючого 

суспільного устрою» [1, с. 244].  

В образі Бонка домінують такі характеротворчі деталі й епітети, як 

«швидкий погляд», «охриплий, скрипучий голос», «довгі, худі, червоні 

руки», «худий», «сильний». Особливо акцентується увага на епітеті 

«самотній» та його смислових еквівалентах: «Издали, низом, по самой 

реке шла какая-то одинокая фигура…Между вздымавшимися  

по обе стороны высокими склонами человек выглядел маленьким  

и хрупким, словно былинка, плывущая по беспредельным просторам 

моря» [3, с. 471]. Цей прийом письменниця використовує як кільцеве 

обрамлення, чим посилює драматизм цього образу. 
Цікаво, що в цих звироднілих соціальних типах обидва письменники 

залишають жарину людського каяття, на дні душі іскру людяності, що в 
момент психічного напруження спалахує востаннє. Утім, у розкритті цих 
образів автори вдавалися до різних художніх прийомів. Зокрема, огидну 
сутність Бовдура ми сприймаємо через безпосередні вчинки та дії героя. 
А ось потворна сутність Бонка передається опосередковано, – через 
враження та розповіді рідних чи односельчан про злочинця-каторжника. 
Саме з розповіді рідного брата постає перед нами страшний злочинець, 
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якого слід виловити як дикого звіра і покарати на смерть. Ніхто із 
знайомих не допускає й крихти людського співчуття до нього.  

Також висвітленню образів були підпорядковані такі основні 
прийоми психологічного аналізу, як змалювання зовнішнього виразу 
психіки героя, наприклад, «мертвий блиск гнилизни» у виразі очей Бов- 
дура та «внутрішня відчуженість» у постаті і поведінці Бонка; відобра- 
ження самого процесу мислення, пульсації думок у їх приливах і 
відпливах на зразок психологічного дуету думок. Так, до прикладу, у 
свідомості Бовдура відбувається боротьба задуму зарізати Темеру, щоб 
відібрати в нього гроші, із слабкими спробами протесту совісті проти 
задуманого злочину.  

 Утім образ Бонка глибоко індивідуалізований, він має свої риси, 
свою вдачу, свої глибоко психологічні мотиви морального падіння. Та і 
художній підхід у розкритті цього персонажа в Ожешко свій, адже, на 
відміну від франківського, цей образ центральний у творі, і всі події 
відбуваються через сприйняття цього героя. Хоча форма оповіді,  
як і у Франка, – авторська, новелістична. Обидва твори характери- 
зують – часова і просторова обмеженість подій та специфічна трагічно-
драматична сюжетна напруга; а також два способи побудови: повісте- 
вий і новелістичний; спільним є і спосіб авторської характеристики  
героїв, функції оповідача. Певне місце в цих творах відведено засобам 
фольклору (пісні, легенди, загадки, народна лексика), що дозволяє 
осмислити філософсько-етичну сутність життя народу, його мислення 
та вчинків. У творі Ожешко фольклорному та етнографічно-побутовому 
фону відведено чимало місця.  

Отже, І.Франко та Е.Ожешко, у типологічно подібних творах  
«На дні» і «Зимового вечора», вивівши певні суспільні типи, підкреслили 
насамперед соціальну мотивацію злочинності. Вони показали  
процес деградації особистості, виявили причини опускання людей  
на «дно суспільства». У цьому плані герой Ожешко доповнює цілу 
галерею франківських героїв «дна».  
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James Legge (1815-1897) was a Victorian sinologist who left a large 

legacy of prolific translations of Confucian books and their commentaries. He 
was among the pioneer scholars of non-Chinese origin to translate and 
interpret the Ruist canon whose works are still employed in the realm of the 
studies of ancient Chinese traditions [1, p. 81]. 

While studying, teaching, and preaching in Malacca, Legge began to 
understand the massive influence of a huge written corpus of ancient classical 
books on the customs and ideas of the Chinese people. Legge was vilified by 
fundamentalist missionaries who disagreed with his favourable views about 
Chinese culture and beliefs. Legge’s resilient responses and incredible 
productivity reflected the passion he had developed for understanding the 
culture of China [1, s. 198]. Later in his life he served as a Fellow of Corpus 
Christi College and the first Professor of Chinese at Oxford University  
(1876–1897). 

In the Preface to his work on the Yijing (The Book of Changes), Legge 
wrote: «The written characters of the Chinese are not representations of words, 
but symbols of ideas, and that the combination of them in composition is not a 
representation of what the writer would say, but of what he thinks. It is vain 
therefore for a translator to attempt a literal version… In the study of a Chinese 
classical book there is not so much an interpretation of the characters 
employed by the writer as a participation of his thoughts; there is the seeing of 
mind to min» [3, s. 15]. 

Regarding studies of Legge’s corpus, working on a comparative 
assessment of the Legge’s works, first of all an overview would be helpful to 
understand why Legge’s translation corpus has proven to be so very important 
for many European scholars of sinology. The fact that Legge is little known in 
Ukrainophone / Russophone contexts opens a wide door for research and 
inspires to consider what can be done in other languages as focus on particular 
themes or special passages that spark our interest.  

Joaquim Angélico de Jesus Guerra (1908–1993) was a Portuguese Jesuit 
who translated Chinese canonical texts in the Portuguese language. Guerra 
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was impressed with previous works produced by James Legge. He drew 
inspiration from Legge’s translations. He also refers to his French Jesuit 
colleague Séraphin Couvreur and Angelo Zottoli. By the end of his lengthy 
career, Guerra had completed ten volumes of Portuguese renderings of 
classical Chinese texts. [4, s. 26] 

Guerra presented his translation of The Book of Changes in 1984. This was 
one of his last translations of the whole Confucian Canon. 

Both Legge and Guerra used multilingual formats. 
In the article on Joaquim Guerra’s Portuguese renderings of the Ru 

canonical texts, Pfister [4, 41] included a comparative chart, because it 
manifests how Legge’s English renderings set standards of translation and a 
breadth of scholarly engagement with those texts that has rarely been matched 
in other cultural contexts.  
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Емілі Елізабет Дікінсон (1830 – 1886 рр.) написала 1775 віршів. За її 

життя було надруковано лише 7 творів, відомі пізніше під номерами  

216, 318, 319, 320, 86, 321, 322. На її прохання, вірші були надруковані 
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анонімно. Дослідниця Г. Мак Нейл писала: «В роки її страдництва Емілі 

Дікінсон висловлювала себе через мовчання – курьозний вислів  

написане мовчання» [2, с. 6]. Г. Мак Нейл пояснювала це тим, що у 

поетеси «родина, соціальний статус, стать, регіон – все це знижувало її 

самоствердження, не заважаючи іншим тримати її під контролем»  

[2, с. 33]. Так вона хотіла і так жила у своєму духовно багатому і 

замкненому світі. І важливим для неї було висловити думки і враження. у 

поезії й у листах. Останні слова поетеса написала 15 травня 1886р.: 

«Покликана назад» (Recalled to backward). Вона померла у своїй кімнаті у 

56 років тихо і самотньо. 

У 50-ті роки ХХ ст. відомий літературознавець і текстолог 

Т.Г. Джонсон (Thomas H.Johnson) виконав велику графологічну роботу 

щодо збереження авторської манери поетеси, також він встановив  

роки написання творів, дослідивши особливості почерку за його 

віковими змінами. Повне 3-томне видання творів у 1955 р., і 3-томне 

видання листів поетеси у 1958р. були опубліковані видавництвом 

Гарвардського університету. 

Примітка: у статті лексика, синтаксис і графіка творів Е.Дікінсон 

занотовані відповідно до видання «The Complete Poems of Emily 

Dickinson Еd. by Thomson H. Jonson [without the town of ed. and Publishing 

House], 2013. 770 p.[3] 

Поезія Е. Дікінсон глибоко особистісна. В ній відобразилося 

усвідомлення власного трагічного буття у світі, свідомо обрана 

самотність, скептицизм, іронія. Образи реального життя і прекрасної 

природи у творах поетеси переплітаються з філософськими думками про 

сенс буття і образами позамежного світу. Гармонія почуттів любові до 

природи, до краси, до життя розривається з думками про смерть, і світ її 

почуттів, думок і вражень повен контрастів. 

Лінгвостилістичний аналіз лексико-семантичних синтагм поетичних 

творів поетеси надає змогу дослідити унікальність її світосприйняття і 

визначити концептуальні образи її поетики. Широко вживаним у творах 

поетеси є концепт межевого, медіального стану ліричної героїні. 

Концепт медіального стану висловлюється метафорично – через образи 

прийнятних і зрозумілих побутових речей, наприклад, образ крихт – 

Memorial crumb – у врші 182, образ моху – Untal the Moss had reached 

our lips– and covered up– our names – у вірші 449, образ карети з 

Безсмертям –The Carriage held but just Ourselves – And Immortality– у 

вірші 712, образ мухи – I heard a Fly buzz – when I died -–у вірші 465. 

Змішана реальність концепту медіальності стану складається з реальних 

побутових речей і речей позамежного світу, які сприймаються як ознаки 
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потойбічного світу. Образ медіальності стану ліричної героїні 

створюється метафорично: відбувається імпліцитне збагачення лексико–

семантичнх синтагм новим значенням, прийнятним у поетичному світі. 

Континуум медіальності стану у творах поетеси розширюється від 

побутової реальності до створеного в уяві позамежного світу. 

Медіальний простір умовної дії героїні подано у системі топосів часу ( 

486, 574. 686) і місць (374, 465, 1603). 

У вірші 182, 1860 р. образ ліричної героїні зображено на межі двох 

світів. Зв’язок героїні зі світом живих підтримують червоногруді пташки 

– Robins – вільшанки – (рос.– малиновки). Сакральність їх образу 

імпліцитно означається через червоний колір краваток – Red Cravat і 

поминальних крихт – Memorial crumb. Перехід ліричної героїні до 

позамежного світу зафіксовано у стані напівсну, можливо, у маренні – 

Being fast asleep. Позамежний світ означено синтагмой Granite lip – 

образ гранітної губи.  

 

Таблиця 1 
Е. Дікінсон. Вірш 182, 1860 р. 

If I shouldn’t be alive 

When the Robins come 

Give the one in Red Cravat 

A Memorial crumb. 

If I couldn’t thank you 

Being fast asleep, 

You will know I’m trying 

With my Granite lip! 

 

Переклад синтагми. В. Маркова : 

You will know I’m trying 

With my Granite lip! 

Знайте–что силюсь вымолвить 

Губами гранитной плиты 

 

М. Стріха: 
Знайте–силяться мовити 

Губи мої кам’яні 

 

Смислові синтагми губами гранитной плиты, губи мої кам’яні у 

поетичному тексті набувають іншого лексичного значення, яке тільки 

частково збігається із загальноприйнятим. У перекладі В.Маркової 

вислів губами гранитной плиты сприймається як напис на плиті, 

епітафія. Але у вірші Е.Дікінсон епітафія є не посланням чи спогадом, 

відгуком живих про померлу, навпаки – посланням від померлої до 

живих, тобто образ губы втрачає тут реальне значення і набуває 

містичного характеру. Granite lip є контекстуальним семантичним 

синонімом слова надгробок. Образ Granite lip у перекладі усвідомлю- 

ється як річ, що більше належить до нашого світу, це нейтральний 

вислів, тоді як надгробок є річчю, у нашому сприйнятті, ближчою до 

іншого, позамежного світу, своєрідними воротами до нього. В оригіналі 

вислів моєю гранітною губою подано у значенні надгробок.  
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Лінгвостилістичний аналіз структури дозволяє розкрити образ 

ліричної героїні, що умовно покинула цей світ– If I shouldn’t be alive – 

якщо я не буду живою. Він свідчить про неможливість дії ліричної 

героїні у майбутньому. Вислів If I couldn’t thank you означає умовність 

дії – якщо я не зможу подякувти вам, тому що Being fast asleep – означає 

евфемізм бувши навіки заснувшей Сполучник If указує на умовну 

неможливість дії у майбутньому – повернутися назад і подякувати 

вільшанкам. Лірична героїня Е.Дікінсон поки що перебуває не за 

воротами іншого світу, а на межі двох світів. Її межевий, медіальний 

стан увиразнюється в зіткненні двох елементів структури: Granite і lip і 

розкриває значення синтагми Memorial crumb – поминальных крошек 

горсть. Ій відомі таємниці обох світів. Лірична героїня намагається 

розкрити тайну буття світу, бо вже пройшла його, знає тайну і того, 

позамежного світу, бо вже побачила його. У перекладі В.Маркової його 

значення передається одразу, на відміну від оригіналу, де значення 

закодоване. Однак це аналіз художнього перекладу, де ступінь 

сенсорності лексичних одиниць є вищим, ніж в оригіналі. У перекладі  

М. Стріхи образ сакральності крихт не зазначено. Лірична героїня 

просить насипати Поминальні крихти у Червону Краватку Вільшанкам, 

коли ті прийдуть (прилетять). Кожен із елементів цієї структури за 

межами поетичного тексту не виявляє ознак належності до містичного 

світу, однак у творі вони набувають особливого значення. Прийом 

онімізації апелятивів Red Cravat, Robins, Granite і Memorial посилює 

чуттєво-образне, сенсорне сприйняття і самої лексичної структури, і 

всього тексту. Завдяки їх поєднанню виникають нові образи, яскраві й 

знакові у поетичному тексті, але неможливі у побутовому мовленні.  

 Знаменитий вірш Емілі Дікінсон 449 «I died for Beauty» («Я вмерла за 

Красу») написано у 1862 році, невдовзі після смерті поетеси Елізабет 

Баррет Браунінг (1861р.) і представляє Е.Дікінсон та її подругу Е.Баррет 

Браунінг як друзів і однодумців у поезії. «Лірична героїня вірша 449, 

можливо, боролася за Красу і загинула, або, можливо, у цьому світі не 

знайшла Краси і почала шукати її в іншому, позамежному світі. Вона 

знаходиться на межі двох світів у пошуках Краси і зустріла шляхетного 

однодумця у пошуках Правди, але теж за межами цього світу – When 

One who died for Truth, was lain In an adjioning Room. Ліричні герої 

усвідомлюють значення Краси і Правди лише на межі двох світів,  

бо в цьому світі не знайшли їх». [1. с.36-37] Вірш «I died for Beauty» 

можна трактувати як пояснення певних біографічних фактів з життя 

Емілі Дікінсон. Американська дослідниця Г. М. Нейл досліджувала 

підґрунтя створення цього вірша, зв’язок філософських образів Краси, 
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Правди й ліричних героїв твору поетеси з аналогічними образами у 

творах інших авторів.[2, c.160-163] Вірші Е.Дікінсон 449 («I died for 

Beauty») і 544 («The Martyr Poets – did not tell»), який дослівно 

перекладається страдники-поети – не розказали (1862 р.) є відгуком на 

вірш Е. Баррет Браунінг «A Vision of Poets» («Мрія поетів»). Е.Дікінсон 

вважала, що доля поета-страдника – писати про свій біль мовчки.  

 «В її творах відображаються думки про те, що кохання, хвилини 

щастя – це лише початок розчарувань, втрати, за життям приходить 

смерть, і найважливіші моменти життя – на межі життя і смерті..Саме 

тому образ смерті естетизується і подається як образ доброї знайомої, 

майже подруги».[1, c.48] У вірші 712, ще будучи молодою, вона 

занотувала одну з найтрагічніших думок, де образ її ліричної героїні 

серед побутових речей її життя – поруч зі смертю і безсмертям.  

 

Таблиця 2 
Е. Дікінсон. Вірш 712, 1863р. Н. Тучинська 

Because I could not stop a Death – 

He kindly stopped for me – 

The Carriage held but just Ourselves – 

And Immortality. 

We slowly drove–He knew no haste  

 

Я не шукала Смерті, тож 

Вона прийшла по мене, 

У повіз сіли з нею ми – 

Й Безсмертя. Не шалено 

Женемо: поспіху нема… 

 

 

Образи життя, смерті і безсмертя в поезії Е.Дікінсон стоять 

нероздільно поруч. У віці 34 роки вона наче передбачила безсмертя своєї 

поезії й написала у вірші 816: «but when They died, Vitality begun» (помер 

– і враз життя розпочалось). 

 

Таблиця 3 
Е.Дікінсон. Вірш 816, 1864р. М.Тарнавська 

A Death blow is a Life blow to Some 

Who till they died, did not alive became 

Who had they lived, had died but when 

They died, Vitality begun 

Приносить смерть для декого – життя, 

Для тих, хто жив, не знаючи буття.  

Хто, якби жив – помер би, але ось  

Помер – і враз життя розпочалось. 

 

Висновки. У стані глибокої самотності поетеса усвідомлювала 

неможливість повно розкрити свою душу тим, хто її оточував і не 

розумів. Обраний прийом зображення ліричної героїні у стані 

медіальності розкриває почуття, потаємні думки й уявлення, естетичні 

ідеали Е.Дікінсон. Найбільш яскраво образ ліричної героїні у стані 

медіальності розкрито у віршах 182, 303. 374, 449, 463, 486, 664, 712, 
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1100, 1564, 1603, 1632, 1732, 1743, 1769. Образ поетеси Е. Дікінсон, її 

життя і творчість, образ ліричної героїні, духовний зв’язок її поезії з 

творчістю інших поетес стали предметом багатьох літературознавчих і 

лінгвістичних досліджень.У руслі зазначеної теми в інших статтях ми 

розглядали духовний зв’язок ліричних героїнь Е.Дікінсон і М.Цветаєвої. 

Вважаємо, що зазначена тема потребує подальшого докладного і 

глибокого дослідження. 
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Потреба у безпеці є однією з базових потреб людини, а діяльність, 

спрямована на забезпечення безпеки, є необхідною складовою її 

життєдіяльності, відтак дослідження безпекового дискурсу як компо- 

нента безпекових реалій є завжди актуальним. Крім того, до сьогодні цей 

дискурс фактично не досліджений з позицій дискурсивної соціолінгвіс- 

тики – як дискурс інституційного типу, що функціонує у ході мов- 

леннєвої взаємодії комунікантів у сфері безпеки.  

У парадигмі соціолінгвістики дискурс – «це спілкування людей, що 

розглядається з позицій їх приналежності до тієї чи іншої соціальної 

групи чи стосовно тієї чи іншої типової ситуації, що передбачає певну 

мовленнєву поведінку» [1, с. 194]. На цій основі виділяють два основних 

типи дискурсу: персональний (особистісно-орієнтований) та інститу- 

ційний (статусно-орієнтований). Інституційний дискурс, різновидом 

якого, на нашу думку, є безпековий дискурс, – це взаємодія комунікантів 

у межах суспільних інститутів, що передбачає виконання ними 

«обмеженого кола ролей, обумовлених статусно-рольовими правилами 

поведінки, спорідненими моделями суспільних та фахових знань, а також 

особливим видом комунікативних стратегій і тактик» [3, с. 39–40].  

Відтак інституційні характеристики є притаманними типам дискурсу, що 

функціонують у межах суспільних інститутів. Водночас особливості 

суспільних інститутів відображаються у дискурсі й, відповідно, текстах, 

у яких його представлено.  

Оскільки інститутам безпеки притаманні усі складові, властиві 

суспільним інститутам [5, с. 242], комунікація, що здійснюється у межах 

цих інститутів, є дискурсом інституційного типу – безпековим.  

На професійному рівні цей дискурс функціонує у двох сферах – 
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національній і корпоративній. У національній сфері він реалізується у 

діяльності органів, що входять до сектора безпеки держави й завданням 

яких є забезпечення її національної безпеки. У корпоративній сфері без- 

пековий дискурс є притаманним органам, що опікуються безпекою 

підприємств, організацій, інституцій. Як окрему сферу функціонування 

безпекового дискурсу можна виділити міжнародну, представлену кому- 

нікацією у межах наднаціональних, міжнародних безпекових організацій.  

У контексті дискурсивних досліджень найбільший інтерес представ- 

ляє сектор безпеки держави, де породжується основний масив текстів 

безпекового дискурсу, з огляду на значущість питань національної 

безпеки для людини і суспільства, оскільки вона включає безпеку різних 

підсистем – особистості, суспільства, держави [5, с.50], а також перед- 

бачає створення загальних умов, за яких є можливою як корпоративна, 

так і міжнародна безпека. 

Характеристика комунікації у сфері безпеки залежить від сутності та 

змісту безпекової діяльності, яку здійснюють органи безпеки. Автором 

поняття «безпекова діяльність» в україномовному дискурсі вважається 

В.І. Франчук [7], який разом зі своїми послідовниками застосовує це 

поняття, досліджуючи особливості забезпечення безпеки підприємств.  

У тому самому дослідницькому контексті безпекову діяльність розгля- 

дали В.І. Фостяк [6], М.І. Копитко, Ю.І. Ільків [2]. Спираючись на 

визначення вітчизняних науковців можна сказати, що ключовими у 

безпековій діяльності є два процеси – завчасне виявлення загроз безпеці 

певного об’єкта та вжиття комплексу заходів для протидії цим загрозам з 

метою збереження такого стану об’єкта, що дозволяє йому «нормально 

існувати та розвиватися» [5, с. 50]. Тому безпекова діяльність – це 

діяльність, спрямована на виявлення загроз безпеці певного об’єкта та 

протидію їм.  

Саме у ході безпекової діяльності формується фахова мова – «мно- 

жинність лексико-граматичних та стилістичних засобів, які забезпе- 

чують комунікацію у певній професійній сфері і реалізуються у фахових 

текстах» [4, с. 5].  

Отже, безпековий дискурс як дискурс інституційного типу є про- 

фесійно-орієнтованою комунікацією, яка здійснюється у межах інсти- 

тутів безпеки й особливості якої визначаються притаманною цим 

інститутам безпековою діяльністю, спрямованою на виявлення загроз 

певному об’єкту і протидію їм. 

Основними системотворчими ознаками інституційного дискурсу 

вважаються мета комунікації та учасники спілкування. Метою 

безпекового дискурсу, як і безпекової діяльності, є забезпечення безпеки 
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певного об’єкта, що полягає у виявленні загроз та протидії їм. Ключовим 

концептом безпекового дискурсу є «безпека». 

Основними учасниками інституційного дискурсу є представник 

інституту (агент) та особа, що звертається до нього (клієнт). У сфері 

національної безпеки безпосередніми учасниками дискурсу-представ- 

никами інституту є насамперед співробітники державних органів 

безпеки, а також особи, залучені до конфіденційного співробітництва з 

ними. У сфері міжнародної безпеки учасниками-агентами є співробіт- 

ники міжнародних безпекових організацій, а в сфері корпоратив- 

ної безпеки – співробітники компаній та структур, що надають  

безпекові послуги. 

Клієнтами цього дискурсу можна вважати тих, чию безпеку агенти 

безпекового дискурсу забезпечують. Антропоцентрична модель сучасних 

суспільних практик передбачає, що першочерговою метою будь-яких 

безпекових дій є безпека людини як члена суспільства і громадянин 

держави, яка і є реальним клієнтом безпекового дискурсу. Однак у різних 

сферах безпекової діяльності безпека людини забезпечується опосеред- 

ковано. У такому випадку безпосередніми учасниками-клієнтами без- 

пекового дискурсу виступають особи, що у системі державних органів чи 

міжнародних організацій відповідають за реалізацію відповідно 

національних інтересів або спільних інтересів національних держав. 

Якщо безпека людини і суспільства залежить від захищеності матеріаль- 

них об’єктів – як наприклад екологічна безпека – безпосеред- 

німи учасниками-клієнтами дискурсу також виступають особи, відпо- 

відальні за функціонування цих об’єктів. У корпоративній сфері учас- 

никами-клієнтами безпекового дискурсу є власники та/або керівники 

підприємств.  

Важливими учасниками безпекового дискурсу можна вважати 

представників сил, що створюють загрози безпеці. У національній сфері 

до них можна віднести представників розвідувальних органів інших 

країн, членів злочинних і терористичних угрупувань, а в корпоративній 

сфері – членів злочинних угрупувань, а також конкурентів, що можуть 

нанести шкоду компанії. Представників цих сил можна назвати 

контрагентами.  

Для повного опису безпекового дискурсу як соціолінгвістичного 

феномена у подальших розвідках необхідно дослідити інші компоненти, 

що його характеризують: хронотоп, цінності, стратегії, матеріал, 

прецендентні тексти, дискурсивні формули.  
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Наукова й педагогічна діяльність мовознавця Петра Семеновича 

Дудика нерозривно пов’язана з історією Вінницького державного педа- 

гогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Уродженець 

Холмщини, відомий граматист, стиліст, лінгводидакт, один із заснов- 

ників Подільської граматичної школи, професор Дудик П.С. є автором 

оригінальних лінгвістичної і лінґводидактичної концепцій, які потре- 

бують аналізу, систематизації й популяризації в сучасному глобалізо- 

ваному науковому дискурсі.  

Звернення мовознавця до проблем природи мови, зокрема  

її граматичної системи, умотивоване національною традицією, що  

бере початок із праць Олександра Потебні та його послідовників: 

Д. Овсянико-Куликовського, Є. Тимченка, В. Сімоновича, І. Огієнка, 

О. Курило, М. Сулими, М. Гладкого, головною ознакою яких є увага до 

живого мовлення. Ставши учнем і послідовником Леоніда Булаховсь- 

кого, Петро Дудик у своїх наукових розвідках поєднав не тільки 
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вітчизняну лінгвістичну концепцію, а й результати досліджень  

Ш. Баллі, К. Попова, Ф. де Соссюра, J. Vacheka, A. Therive, у такий 

спосіб популяризувавши їх у середовищі вітчизняних науковців як 

альтернативні до логістичних теорій російських мовознавців. 

Зауважимо, що друга половина ХХ ст. в історії українського 

мовознавства була позначена домінуванням російської лінгвістичної 

школи і, незважаючи на високий рівень підручників для вищої школи з 

дисциплін «Вступ до мовознавства», «Загальне мовознавство» за редак- 

цією О. Реформатського, В. Кодухова, Ю. Маслова та інших, вони не 

могли забезпечити якісну підготовку українського філолога. Отже, з цих 

позицій, а також з огляду на змістове наповнення, навчальне видання 

«Вступ до мовознавства» (1974) Петра Дудика у співавторстві із Сергієм 

Дорошенком варто кваліфікувати як новаторське й унікальне. 

Відомо, що навчальна дисципліна «Вступ до мовознавства» має 

особливе значення в підготовці майбутнього філолога, забезпечуючи їх 

відомостями про природу мови, її систему і структуру, принципи лін- 

гвістичного аналізу; формуючи вміння користуватися фаховим терміно- 

логічним апаратом і працювати з науково-довідковою літературою.  

Вступна частина підручника «Мова, її природа, походження й 

розвиток» містить розлогі витлумачення понять «мова», «мовлення», 

«мислення»; огляд основних гіпотез походження мови; опис зовнішніх та 

внутрішніх чинників мовного розвитку. Розглядаючи актуальну проб- 

лему ієрархії функцій мови, автори прийшли до висновку, що обидві 

функції мови як суспільного явища (мова – засіб спілкування і мова − 

засіб реалізації, формування й оформлення думки) – це два боки того 

самого явища, які, однак, не протиставляються один одному, бо вони не 

взаємовиключають, а доповнюють один одного.  

У другій частині підручника «Структура мова» подано загальну 

характеристику системно-структурної організації мови (чотири основних 

і три проміжних мовних рівні). Автори аргументовано доводять, що 

системний характер мови випливає із самої її суспільної природи, якби 

мова не становила системи, структурні елементи якої взаємопов’язані і 

взаємозумовлені, то вона не могла б служити засобом спілкування. 

Відомо, що найбільш дискусійним питанням лінгвістичної теорії є 

виокремлення і кваліфікація мовних одиниць, тому особливо важливим є 

твердження щодо входження кожної структурної одиниці мови в 

загальну мовну систему, її зв’язок з іншими структурними одиницями і 

частинами мовної системи безпосередньо чи через мовні категорії. 

Основними структурними одиницями мови кваліфіковано фонеми, 

морфеми, слова, словосполучення, речення. 
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Підручник «Вступ до мовознавства» П. Дудика і С. Дорошенка став 

першим в українському мовознавстві, в якому чітко структуровано 

мовну систему відповідно до концепції Празького лінгвістичного осе- 

редку, уведено поняття мовний рівень (ярус). Усі структурно-функціо- 

нальні рівні мови перебувають у послідовній, ієрархічній залежності, 

причому вершиною в цій ієрархії є синтаксичний, а основою – 

фонетичний рівень. Цю визначальну тезу взято за основу архітектоніки 

підручника, у якому аналіз мовних одиниць зреалізовано від нижчої 

(фонеми) до вищих − словосполучення, речення.  

Аналіз фонетичної системи мови ґрунтується передусім на 

акустичних властивостях звуків: висота, сила, тембр, довгота. Також 

автори докладно розглянули будову мовленнєвого апарата і поетапний 

процес артикуляції. Особливої уваги заслуговує детальний опис системи 

вокалізму на багатому ілюстративному матеріалі східнослов’янських, 

сучасних європейських мов, карпатських, закарпатських, поліських 

говірок української мови, старогрецької та латині. Закцентуємо також на 

розлогій характеристиці специфічних мовних одиниць фонетичного 

рівня – дифтонгів, трифтонгів, поліфтонгів. 

Проблеми кваліфікації слова як одиниці мови пов’язано з 

окресленням його основних функції (номінативної, узагальнювальної 

тощо) і семантичною структурою лексеми. У підручнику закцентовано 

на значущості слова як основної мовної одиниці, яка слугує не лише 

позначенням певних об’єктів, ознак і дій, а й засобом вираження понять, 

що перебувають в основі лексичного значення і через які слова 

відображають об’єктивну дійсність. Ця теза є свідченням філософського 

підходу авторів підручника до аналізу мовної системи загалом. 

Найбільш докладно проаналізовано граматичну систему як цен- 

тральну складову мови, бо лише сукупність усіх структурних елементів 

мови (її фонетичної системи, словникового складу і граматичної будови) 

в їх єдності становлять мову. Граматична будова мови охоплює грама- 

тичні значення, способи і засоби їхнього вираження, правила словозміни 

і словотворення, поєднання словоформ у словосполучення, а словоформ і 

словосполучень – у речення, одиниці граматичної системи – слово- 

форми, словотвірні моделі, словосполучення, речення. 

Синтаксичну будову мови у концепції професора Дудика квалі- 

фіковано як складну взаємодією трьох одиниць: словосполучення, 

речення, складного синтаксичного цілого, причому словосполучення є 

перехідною ланкою від лексики і морфології до синтаксису. Мовознавці 

докладно аналізують граматичну природу словосполучення, акцен- 

туючи на дискусійних питаннях у тогочасних теоріях: 1) чи існує 



International scientific and practical conference 

38 

словосполучення поза реченням, в яке воно входить як конструктивний 

елемент поряд з окремим словом, чи вичленовується з готового речення; 

2) чи існують предикативні словосполучення; 3) як кваліфікувати сурядні 

сполучення . 

Отже, у підручнику «Вступ до мовознавства» Петра Дудика і Сергія 

Дорошенка зреалізовано вичерпний опис системи мови й мовної струк- 

тури загалом, виявлено особливості конкретних мовних систем, насам- 

перед сучасної української мови. Цінність і важливість цієї наукової 

праці визначена ще й тим, що вона вмістила загальну інформацію  

про сучасні європейські мови, стислі відомості про визначних лін- 

гвістів і частково стала альтернативою відсутньому на тоді словнику 

лінгвістичної термінології. 
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Наразі комунікативна компетенція сучасного фахівця є однією з 

визначальних характеристик успішної ділової людини. Освітні стандарти 

підготовки фахівців різних напрямів обов’язково передбачають набуття 

здобувачами освіти комунікативної компетенції, яка являє собою 

поєднання мовленнєвої, мовної, дискурсивної, соціокультурної, соціо- 

лінгвістичної, стратегічної компетенції, що спонукає до пошуків шляхів 

ефективної реалізації такої вимоги.  

Мовна компетенція, тобто засвоєння лексичних, фонетичних, грама- 

тичних та орфографічні норм, є базовою у структурі комунікативної 

компетенції, а отже, потребує системної, копіткої роботи з формування 

аналітичних, творчих та практичних навичок. Мова загалом є склад- 

ником професійної підготовки. З огляду на це проблема формування та 

мотивування до вдосконалення мовної компетенції є актуальною. 

Мовна компетенція в загальному розумінні – це знання учасниками 

комунікації мовного коду та правил його використання [1, с. 398]. 

Водночас професійна мовна компетенція свідчить про рівень сфор- 

мованості системи професійних знань, комунікативних умінь і навичок, 

ціннісних орієнтирів, загальної культури, інтегральних показників 

культури мовлення, необхідних для якісної професійної підготовки.  

В окресленому контексті вагома роль відводиться викладачам  

мовних курсів, адже попри те, що становлення професійного мовлення 

реалізується в міждисциплінарних зв’язках, координування цього 

процесу відбувається саме в мовознавчих курсах. 
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Метою дослідження є комплексний підхід до вивчення складників  

та способів формування мовної компетенції з акцентом на інтерактивні 

методи навчання та мотивацію як передумову ефективності цього 

процесу. 

Професійну мовну комунікацію в різних аспектах досліджувала низка 

вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема Ю. Г. Барабаш, Ф. С. Баце- 

вич, Г. Т. Почепцов та ін. [3, 4, 5], проте методичний та мотиваційний 

аспекти наразі потребують досконалішого вивчення.  

У дидактиці тривалий час навчальний процес трактувався як передача 

знань, зокрема від викладача-студентові. За таких умов передбачалася 

активна роль викладача та пасивна роль студента. Наразі із запро- 

вадженням компетентнісного підходу в освіті суттєво змінилися й під- 

ходи до процесу навчання, яке нині розглядається як спільна діяльність 

усіх учасників навчального процесу.  

Результати навчання у вигляді збагачення, уточнення, активізації 

словникового запасу, засвоєння мовних норм та навички з їх засто- 

сування, принципи побудови ефективного висловлювання тощо забез- 

печуються завдяки використанню на заняттях різних видів і форм 

роботи, насамперед, інтерактивних методів навчання, що дозволяє 

перейти від різноманітних вправ до активної розумової діяльності 

студентів. Такий підхід спонукає до вільного висловлювання власних 

думок, дозволяє постійно бути в полі уваги учасників навчального 

процесу та знаходити оптимальні мовні засоби для використання у своїй 

діяльності. 

Виходячи з потреб студентів, враховуючи сучасні реалії та запро- 

вадження масового дистанційного навчання в закладах освіти, доцільно 

максимально використовувати можливості популярних інформаційно-

комунікаційних технологій, передусім мобільного навчання. Це дозво- 

лить зробити навчальний процес ефективним, гнучким, динамічним і 

доступним. Тут у нагоді стануть різноманітні популярні онлайн ресурси, 

а також авторські розробки викладача. 

Проте жодна сучасна методика чи харизматичний досвідчений 

педагог не можуть оминути питання зацікавленості, мотивації самих 

студентів до мовної освіти. 

На початкову етапі потрібно з’ясувати (наприклад, шляхом 

анкетування): для чого студент підвищує свій мовний рівень; чого бажає 

досягти, підвищивши рівень володіння мовою; які має слабкі сто- 

рони; як, на його думку, можна покращити рівень власної мовної 

компетентності. Таке опитування дозволяє виробити траєкторію для 

групи чи окремого студента. Зокрема, значна кількість першокурсників, 
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формулюючи бажані результати, називає ефективне спілкування, вміння 

грамотно формулювати технічне завдання, здатність належним чином 

представляти та обґрунтовувати результати своє роботи.  

З-поміж власних переваг студенти виділяють вільне володіння 

мовою, знання основних правил та бажання вдосконалювати свої знання. 

А щодо слабких сторін – невправність у пунктуації та періодичні 

труднощі у доборі потрібного слова, що призводить до невпевненості чи 

навіть побоювання висловлюватися перед аудиторією. 

Варто зауважити, що вхідний контроль знань та навичок студентів 

виявляє значно ширше коло проблем. Наприклад, доволі часто трапля- 

ються випадки неправильного наголошування слів, неправильне розу- 

міння значення часто вживаних запозичених слів, невміння належним 

чином обґрунтувати своє судження, вживання калькованих слів та 

словосполучень тощо. 

З огляду на об’єктивний стан володіння мовою та потребу опертя на 

базовий рівень підготовки, потрібно у процесі навчання поєднувати 

традиційні форми роботи з інноваційними, постійно апелювати до 

шкільної програми і окреслювати перспективу в контексті обраної 

спеціальності. 

Отже, правильна мотивація, чітке розуміння поставлених завдань та 

наполегливість здатні забезпечити удосконалення мовної компетенції. 
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ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЙМЕНУВАНЬ АРТЕФАКТІВ  

ЗА МЕТАФОРИЧНОЮ МОДЕЛЛЮ «АРТЕФАКТ ‒ АРТЕФАКТ» 
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м. Київ, Україна 

 

У сучасній лінгвістиці широко використовується методика мета- 

форичного моделювання (А.Н. Баранов, Ю.М. Караулов, О.Н. Кон- 

дратьєва, Ю.В. Кравцова, Н.О. Мішанкіна, Г.М. Скляревська, В.М. Телія, 

А.П. Чудінов та ін.), яка дає можливість аналізувати транспозиції 

найменувань, в тому числі назв артефактів. Під артефактом розуміємо 

будь-які штучно створені предмети.  

У попередніх дослідженнях було виявлено, що трансформації 

найменувань артефактів відбуваються за метафоричними моделями 

«артефакт ‒ артефакт», «артефакт ‒ людина» «артефакт ‒ абстракція» та 

«артефакт – геометричні фігури». Встановлено, що у всіх досліджуваних 

мовах регулярні метафоричні перенесення найчастіше відбуваються за 

моделлю «артефакт ‒ абстракція» (укр. 84,7%, нім. 85,6%, англ. 86,3%), 

що пов’язано з прагненням людини закріпити абстрактне поняття в 

образі матеріального предмета для більш доступного сприйняття його 

розумом та збереження в пам’яті [1, с. 279]. 

Г.М. Скляревська розміщує лексику семантичної сфери «Предмет» у 

трьох розділах: 1) природні об’єкти; 2) предмети, створені людиною;  

3) предмети, які є логічно виділеними людиною [3, с. 68]. На основі цієї 

класифікації у структурі метафоричної моделі «артефакт ‒ артефакт» 

виділяємо дві субмоделі: «артефакт ‒ артефакт» та «артефакт ‒ 

натурфакт», де семантичний розвиток здійснюється за вектором  

«конкретне ‒ конкретне». 

Метою даного дослідження є аналіз назв артефактів, переносне 

значення яких утворилось за метафоричною моделлю «артефакт ‒ 

артефакт» в українській, німецькій та англійській мовах.  

1. Субмодель «артефакт ‒ артефакт» 

За цією субмоделлю метафоричне переосмислення відбувається на 

основі подібності за формою, за функцією та за ознакою. 
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Наведемо приклади метафоричного перенесення на основі подібності 

за формою. До цієї метафоричної субмоделі можна віднести 

безаналогове переносне значення німецького найменування der Kranz 

«вінок» ‒ «пиріг». Передумовою виникнення цієї транспозиції є подіб- 

ність за формою пирога, який нагадує вінок: kranzförmiger Kuchen, 

Kranzkuchen «пиріг у формі вінка»; einen Kranz backen «пекти пиріг»; ein 

Stück Kranz «шматок пирога» [5]. Крім цього, українське найменування 

простирадло використовується на позначення «великого листа паперу» 

[4, Т. 8, с. 297], а англійська назва peg «кіл» набула переносного значення 

«підніжка на мотоциклі» [6]. 

У ході дослідження було зафіксовано також метафоричне пере- 

несення на основі подібності за функцією. Так, англійська номінація 

coffin «труна» характеризується нерівнозначністю переносного значення 

по відношенню до української та німецької мов. Найменування позначає 

«засіб пересування», причому з негативним відтінком: 1.1informal An old 

and unsafe aircraft or ship «неформально Старий та ненадійний літак чи 

корабель»; Protestors call the country’s airplanes flying coffins 

«протестуючі називають літаки країни летючими трунами»; The increased 

use of aeroplanes in warfare led to such terms as Beauey, biscuit bomber, and 

flying coffin «більш широке використання літаків у бойових діях призвело 

до таких термінів як Биайе, бомбардувальник печер та летюча труна» [6]. 

Ймовірно, труна виступає як засіб переміщення покійника на  

той світ, що порівнюється з засобом пересування. Отже, це метафора  

за функційною подібністю. Також за функційним призначенням 

українське найменування замок набуло переносного значення «будинок» 

[4, Т. 3, с. 218], німецька назва der Putz «штукатурка» позначає «одяг» 

[5], а англійське найменування coop «клітка» ‒ «в’язницю»[6]. 

Під час дослідження було встановлено, що метафоричне перенесення 

здійснюється також на основі подібності за ознакою. Так, англійська 

назва jug «глек» має безаналогове переносне значення «в’язниця» [6].  

У цьому випадку артефакт jug, очевидно, порівнюється з prison «в’яз- 

ниця» на основі своєї циліндричної форми, через яку важко щось дістати 

з дна предмета, так само, як важко вибратися з в’язниці: A cylindrical 

container with a handle and a lip, used for holding and pouring liquids 

«циліндричний контейнер з ручкою та краєм, що використовується для 

утримання та розливання рідин» [6]; Crenshaw has spent long enough  

in the jug…»Кренша провів дуже довго у в’язниці» [6]. 

У всіх досліджуваних мовах зафіксоване переносне значення «брудне 

приміщення» для найменування укр. хлів / нім. der Stall / англ. barn. 

Мотиваційною ознакою перенесення є «брудний», оскільки артефакт 
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використовується для утримання свійської худоби чи тварин  

[4, Т. 11, с. 83]. Пор. укр. // перен., розм. Брудне, неприбране, занедбане 

приміщення. [Степан:] Свахо, не комизься, іди в хату! [Настя:] Яка я 

тобі сваха? Щоб ти й доки світ сонця не діждав бачити мене у своїм 

хліві!.. [4, там само]; нім. salopp Raum, Wohnraum, Gebäude «фамільярно 

кімната, житло, будівля»; wir müssen den Stall mal gründlich ausmisten «ми 

повинні ретельно прибрати приміщення» [5]; англ. 1.2 A large and 

uninviting building «велика та неприваблива будівля»; He had a whole  

room of metal-working equipment, a room full of wood-working equipment,  

and this huge barn of a room for electronics « У нього була ціла кімната 

металообробного обладнання, кімната, повна деревообробного обла- 

днання, і цей величезний сарай з приміщення для електроніки» [6]. Треба 

відзначити, що аналогічне переносне значення має у досліджуваних 

мовах найменування укр. свинарник / нім. der Schweinestall / англ. pigsty. 

В основу цієї метафори лягла та ж сама мотиваційна ознака. Пор. укр. ‒ 

переможно говорить тато, так-так, друзі, баба, ну ви мене знаєте, я 

таких не пропускаю, що, кицю, говорю, що ти робиш у цьому свинар- 

нику? [2]; нім. salopp, übertragen unordentlicher, schmutziger Raum 

«фамільярно, переносно недбале, брудне приміщення»; in diesem Schwei- 

nestall kann man doch nicht arbeiten! «у цьому свинарнику не можна 

працювати» [5]; англ. 1.1 A very dirty or untidy house or room «дуже 

брудна чи занедбана кімната»; Maybe she could move in with her brother, 

but remembering what a pigsty her brother’s house is, she knew she’d be left 

to pick up after his mess « Можливо, вона могла б переїхати разом з 

братом, але, пам’ятаючи, який свинарник у її брата, вона знала, що їй 

доведеться забратися після невдач» [6]. Транспозиції отримають 

негативне забарвлення в усіх мовах, оскільки на їх основі позначаються 

брудні та неохайні приміщення. 

Аналогові переносні значення отримали також українська назва 

ганчірка та німецьке найменування der Lumpen «жмутик», що засто- 

совуються на позначення «одягу» [4, Т. 2, с. 27; 5]. В основу перенесення 

покладена подібність за ознакою «зношеність», оскільки ці артефакти, як 

правило, позначають стару тканину, переважно у зім’ятому вигляді, чим 

і характерний одяг, який довго носять. 

2. Субмодель «артефакт ‒ натурфакт» 

Як відомо, прадавня людина велике значення надавала небесним 

світилам. На нашу думку, на основі давніх вірувань людей утворилися 

метафоричні перенесення за субмоделлю «артефакт ‒ натурфакт». Однак 

ця субмодель є малопоширеною. У ході дослідження зафіксоване 

переносне значення «місяць» для української назви серп. Мотиваційною 
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ознакою транспозиції є подібність за дугоподібною формою небесного 

тіла. У тлумачному словнику вказується, що артефакт позначає: // Місяць 

у початковій або кінцевій фазі, коли із Землі видно лише частину його 

освітленого Сонцем диска; В густій блакиті мліють вишняки, 

Сріблястий серп спустивсь На обрис хати; Блиснув на небі серп;  

В центрі глибокого темно-синього неба плив тонкий сріблястий серп 

місяця [4, Т. 9, с. 139]. Таке ж переносне значення має аналогічне 

німецьке найменування die Sichel: die schmale, scharfe, klare, 

weiße, Sichel am nächtlichen Himmel «вузький, чіткий, ясний, білий місяць 

на нічному небі»; die silberne Sichel am nächtlichen Himmel »сріблий 

місяць на нічному небі» [5]. Треба зазначити, що це значення вико- 

ристовується у німецькій мові переважно у високому стилі. В англійській 

мові не було зафіксовано рівнозначного метафоричного перенесення, 

однак назва sickle застосовується на позначення небесного тіла у складі 

словосполучення a sickle moon «серп місяця». 

Таким чином, метафорична модель «артефакт ‒ артефакт»  

(укр. 6,1% / нім. 20,4% / англ. 6,8%) є менш поширенішою, ніж інші. 

Зафіксовано, що у досліджуваних мовах спостерігаються як подібності 

між переносними значеннями, так і відмінності, що виявляються  

у безаналоговості метафор. Схожості можна пояснити властивістю 

однакового психічного сприйняття світу, в той час як відмінності 

говорять про унікальність асоціативного мислення різних народів. 
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Загальновідомо, що мова є системою. Вона складається з ієрархічно 

вибудуваних мовних рівнів, які поділяють на дві групи: основні та 

проміжні. Під рівнями розуміємо «деякі „ділянки» мови, підсистеми 

мовної системи, кожну з яких характеризують сукупність відносно 

однорідних одиниць і набір правил, які регулюють їх використання і 

групування в різні класи і підкласи» [2, с. 214]. До основних рівнів 

належать ті, що мають основну одиницю. З-поміж них: фонологічний, 

морфологічний, лексичний і синтаксичний. У мові, як і в будь-якій 

системі, одиниці одного рівня взаємодіють із одиницями інших рівнів. 

Саме завдяки такій взаємодії функціонують проміжні рівні. До них 

відносять морфонологічний, словотвірний і фразеологічний.  

У сучасних методологічних працях науково описано низку методів, за 

допомогою яких здійснюються мовознавчі дослідження різного харак- 

теру. Проте лінгвістичних розвідок, присвячених вивченню застосування 

структурного методу для дослідження мовних одиниць різних рівнів 

обмаль. З огляду на це тему нашої роботи вважаємо актуальною.  

Тож метою публікації є обґрунтування важливості структурного 

методу в лінгвістичних дослідженнях, а також аналіз його прийомів під 

час вивчення одиниць мови.  
Що ж називається структурним методом у лінгвістиці? За визна- 

ченням М. Кочергана, – це «метод синхронного аналізу мовних  
явищ лише на основі зв’язків і відношень між мовними елементами»  



Czestochowa, Republic of Poland                                            April 23–24, 2021 

47 

[2, с. 372]. О. Селіванова зазначає: «Структурний метод як голов- 
ний спосіб аналізу мови у структуралістській парадигмі предста- 
влений різноманітними методиками синхронного аналізу мовних явищ 
як варіантів складників цілісної системи мови – інваріантів, які пере- 
бувають у жорстко детермінованій внутрішній ієрархії відношень.  
Він служить пізнанню внутрішньої організації мови як системи із 
притаманними їй інваріантними елементами, що в мовленні спів- 
відносяться з регламентованими конкретними реалізаціями; відно- 
шеннями між елементами, які впорядковують елементи в ієрархію 
мовних рівнів». [3, с. 55] 

Складовими структурного методу є дистрибутивний аналіз, методика 
безпосередніх складників, трансформаційний та компонентний аналіз. 
Кожен із них може бути використаний при дослідженні мовних одиниць 
різних рівнів.  

Так, методикою дистрибутивного аналізу (тобто, «дослідження мови 
на основі оточення (розподілу) окремих одиниць у тексті» [1]) часто 
послуговуються науковці, студенти, магістранти для дослідження 
лексичних одиниць різних груп. Наприклад, при вивченні полісемантів, 
омонімів тощо. Саме шляхом уведення слова в контекст (оточення) 
з’ясовується та конкретизується його семантика. Ця методика також 
може бути застосована під час дослідження морфології, морфеміки та 
словотвору. Наприклад, для іменників з абстрактним значенням 
характерними є суфікси: -ість, -от(а), -анн(я), -енн(я). Проте вибір 
морфеми при творенні цього класу слів зумовлюється логічними 
взаємозв’язками: добрий – доброта, хоробрий – хоробрість, навчати – 
навчання і под.  

Близькою до дистрибутивного аналізу є методика безпосередніх 
складників, яка «являє собою сукупність процедур представлення 
синтаксичної структури словосполучення … або речення у вигляді 
розкладення цілого на його складники, компоненти яких також  
можуть бути розкладені на компоненти до рівня кінцевих складників»  
[3, с. 57–58]. Дещо ширший аспект цієї методики охарактеризовано 
М. Кочерганом: це «прийом подання словотвірної структури слова і 
синтаксичної структури словосполучення та речення у вигляді ієрархії 
складових елементів» [2, с. 377]. Виходячи із наведених визначень, 
методика безпосередніх складників доповнює дистрибутивний аналіз і 
може також використовуватися при дослідженні морфемної будови слів, 
словотвору та синтаксису. Саме прийом безпосередніх складників, на 
нашу думку, доцільно застосовувати при визначенні напрямку 
похідності, побудові словотвірних гнізд і ланцюжків (оскільки похідні у 
словотвірному ланцюжку перебувають у відношеннях послідовної 
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мотивації), визначенні типу відношень між твірним і похідними словами. 
Проілюструємо це прикладами творення словотвірних ланцюжків з 
вихідним словом ліс: ліс → лісний → лісник → лісничиха; ліс → лісок → 
лісочок; ліс → лісовий → лісовик → лісовичка. У вивченні синтаксису ця 
методика допомагає визначати ядро речення (предикативний центр), 
встановлювати логіко-смислові відношення між членами речення, а 
також досліджувати структурні особливості синтаксичних конструкцій.  

За М. Кочерганом, трансформаційний аналіз – це «експеримен- 
тальний прийом визначення синтаксичних і семантичних подібностей і 
відмінностей між мовними об’єктами через подібності й відмінності в 
наборах їх трансформацій» [2, с. 381]. Цей прийом може бути корисним 
при вивченні морфології та синтаксису, а також словотвору. Так, 
наприклад, граматична категорія дієслівного стану виражає відношення 
дії до суб’єкта і об’єкта. Суб’єктно-об’єктні відношення можуть виявля- 
ються саме в реченні. Дієслово є основною ланкою в реалізації 
граматичних відношень між суб’єктом і об’єктом дії. Так, у реченні 
Актор виконує роль суб’єктом дії виступає слово актор; дія, виконувана 
суб’єктом як активним діячем, спрямована на об’єкт (роль), що в реченні 
виступає прямим додатком. У наведеній конструкції логічні відношення 
суб’єкта і об’єкта збігаються з граматичними; дієслово виражає значення 
активної дії – тобто, дієслово активного стану. Проте ці ж логічні 
відношення можна передати в іншому граматичному оформленні, 
наприклад: Роль виконується актором. У такому варіанті речення 
дієслово виконується виступає зі значенням пасивної дії. Логічний 
суб’єкт при такій трансформації виражається залежною формою 
іменника – орудним відмінком суб’єкта, а логічний об’єкт виступає у 
формі називного відмінка.  

Метою компонентного аналізу «є встановлення структури значення 
слова як певним чином організованої сукупності елементарних 
змістовних одиниць – сем (семантичних множників)» [3, с. 55]. Тож цей 
прийом є найефективнішим при дослідженні семантики повнозначних 
слів, у перекладознавстві та в укладанні словників.  

Отже, всі компоненти структурного методу – важливі й необхідні у 
лінгвістичних дослідженнях. Зокрема, прийомами дистрибутивного 
аналізу та безпосередніх складників доцільно послуговуватися при 
вивченні фонем (одиниць фонологічного рівня), лексем (одиниць 
лексичного рівня), морфем і частин мови (одиниць морфологічного 
рівня), синтаксем (одиниць синтаксичного рівня); методика трансфор- 
маційного аналізу корисна при дослідженні синтаксем і частин  
мови; компонентний аналіз – основа дослідження сем – смислових 
(лексичних) одиниць.  
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Вивчення мови сучасного міста є одним із найактуальніших питань 

соціолінгвістики, основним завданням якої є «чітка скерованість на 

соціальну природу мови, її комунікативну функцію, відношення мови й 

суспільства, поведінки соціально заангажованого індивіда» [1, с. 71]. 

Тому під час дослідження міського мовлення важливо враховувати усі 

суспільно-політичні, економічні, соціальні, культурні зрушення, які від- 

буваються сьогодні в окремій країні та у світі в цілому. Одними з таких 

змін є розкутість сучасного суспільства, демократизація ЗМІ та худож- 

ньої літератури, прагнення містян підвищити свій соціальний статус, 

різні види соціальних потрясінь, які стали причиною активного творення 

та функціонування нелітературних одиниць не лише в усному, але й у 

писемному мовленні. 

До нелітературних / субстандартних елементів, які функціонують у 

мовленні міста, ми зараховуємо лексичні та фразеологічні одиниці 

проміжних / периферійних типів (просторіччя, койне, суржик, пі- 

джин, креол, інтердіалект) та різні види соціальних діалектів (сленг, 

професійний та корпоративний жаргон, арго). Питанням збагачення та 

функціонування некодифікованих фразеологічних елементів присвячено 

низку праць зарубіжних та вітчизняних мовознавців (Е. Партридж, 

Г. Менкен, В. Флейшер, А. Бахі, Р. Менон, М. Маковський, О. Сер- 

бенська, О. Стишов, О. Тараненко, Н. Третяк). Задля виявлення типових 

рис жаргонних фразеологізмів, які функціонують у мовленні будь-якого 
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сучасного міста, ми розглядаємо їх на матеріалі української, російської  

та англійської мов.  

Характерною особливістю жаргонних фразеологізмів є те, що вони 

поєднують в собі риси фразеологізмів і сленгу, а саме: вони є семантично 

пов’язаними сполученнями слів, що відтворюються у вигляді усталеної, 

неподільної, цілісної конструкції; вони творяться в середовищі живої 

розмовної мови; належать до шару нелітературної фразеології; носять 

яскраво виражений емоційно-експресивний оцінний характер та харак- 

теризують мовлення широких прошарків молоді, часто, як вияв 

солідарності за віком та групової ідентифікації [6, с. 310]. Тому, як сленг, 

жаргонні фразеологізми можна поділити на загальні та спеціальні; як 

фразеологізми, їх поділяють на субстантивні (іменникові), ад’єктивні 

(прикметникові) і дієслівні.  

До загальних ми зараховуємо той шар сучасних сленгових 

фразеологізмів, який не є належністю окремих соціальних груп, і який 

однаково використовують (чи розуміють) усі жителі міста. Такі 

фразеологічні жаргонізми є досить частотними у трьох досліджуваних 

мовах, що пояснюється прагненням міських жителів надати висловлю- 

ванню емоційно-експресивного забарвлення та створити гумористичний 

ефект. Наприклад: на банці – у стані алкогольного сп’яніння, дерти  

лаха – сміятися, твій номер шостий – не втручайся у справи інших [5] – 

в укр. мові; жара и немцы – вираження будь-якої сильної емоції, ни 

петь, ни рисовать (свистеть) – не розуміти чогось, уйти в загс – 

сховатися [4] – у рос. мові; apples and oranges – дві непоєднувані речі, 

can of worms – складна ситуація [3] – в англ. мові. 

Спеціальні жаргонні фразеологізми поділяються на корпоративні та 

професійні. Корпоративні – це соціально зумовлений різновид фразеоло- 

гічних жаргонізмів, заснований на виокремленні людей за соціальними 

ознаками, віком, тобто за видами, не пов’язаними з професійною 

діяльністю (наприклад, молодіжний, кримінальний, шкільний сленги). 

Найчисленнішими та найяскравішими серед них є молодіжні жаргонні 

фразеологізми, функціональним призначенням яких є прагнення молоді 

надати мовленню більшої емоційності, цікавості, привабливості, «виді- 

литися» серед своїх, похизуватися умінням слідувати новим мовним 

тенденціям. Наприклад: викочувати шари – дивуватися, дай п’ять – все 

добре, мізки компостувати – говорити не по суті [5] – в укр. мові; косяки 

пороть – зробити помилку, мочить корки – шуткувати [4] – у рос. мові; 

ball-and-chain – тягар, no-no – заборонений [3] – в англ. мові. 

До професійного жаргону, за словами Б. Ларіна, належать стійкі 

словосполучення, які відбивають то давні прийоми роботи, то спеціальні 
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форми спілкування учасників колективної праці, то погляди ремісників 

або промисловиків на свою працю [2, с. 36]. Вони теж є надзвичайно 

яскравими та використовуються задля впливу на співрозмовника. 

Наприклад: гріти лавку – перебувати на лавці штрафників [5]; закатать 

банку – забити гол [4]; tickle the ivories – про погану гру на піаніно [3]. 

Якщо розглядати жаргонні фразеологізми за морфологічними озна- 

ками, то найчастотнішими серед них є іменникові та дієслівні. Перевага 

таких стійких зворотів «полягає в тому, що вони в невеликому об’ємі 

насичені раціональним і емоційним змістом, тобто відбувається, так 

звана, економія мовних засобів» [7, с. 51]. Наприклад: без шуму і пилу – 

без зайвої уваги і доказів скоєного, бобик здох – про стан втоми, 

виснаження, глист у корсеті – дуже худий чоловік [5]; ни петь, ни рисо- 

вать (свистеть) – не розуміти чогось, держи карман шире – відмова 

платити [4]; to walk on sunshine – бути дуже задоволеним, щасливим, to 

have legs – мати здібність підтримувати свою популярність [3]. 

Ще однією особливістю жаргонних фразеологізмів є їх здатність 

віддзеркалювати культурно обумовлене ставлення представників певної 

нації до історичних подій та явищ, які відбуваються в житті сучасного 

містянина.  

Отже, жаргонні фразеологізми є надзвичайно важливим та яскравим 

компонентом структури мови міста. Поєднуючи в собі ознаки фразеоло- 

гізмів та сленгу, вони відображають соціально-культурні, історичні, 

мовні особливості міських жителів та передають їх емоційно-експре- 

сивне ставлення один до одного і до навколишньої дійсності.  
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«Денотат», «мікроденотат», «денотативний аспект», «денотативна 

ситуація», «денотативний принцип», «денотативна сема» – ці, як і 

подібні терміни закріпилися в лінгвістиці. Узвичаєним став термінообсяг 

багатьох інших термінів, які об’єднує денотативний принцип (підхід) до 
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вивчення, узагальнення й номінування мовних реальностей, наприклад: 

екстенціонал, десигнат, сигніфікат, референт, інтенсіонал та ін.  

У словниках терміноназву «денотат» найчастіше пов’язують із 

предметом думки, що « … відображає предмет або явище об’єктивної 

дійсності та утворює понятійний зміст, із яким співвідноситься дана 

мовна одиниця. 

Нерідко сучасні вчені пов’язують денотат із семантичною струк- 

турою слова й трактують його в логічному аспекті як термін, тран- 

спонований у логіку, – відповідник значення «позначуваного» чи як 

«об’єкт (фрагмент) дійсності або ментального світу, позначені певною 

мовною одиницею відповідник референта [9, с. 86]. О. Селіванова, 

узагальнюючи трактування денотата різними ученими, зазначає, що «… 

на відміну від конотата, денотата у семантиці розглядається як понятійне 

ядро; значення, позбавлене суб’єктивних відтінків ознаки, емоційності, 

експресивності, функціонально-стилістичної забарвленості…» [9, с. 86]. 

А. Загнітко, користуючись номінацією «сутність», пов’язує зміст 

поняття, вербалізованого терміноназвою «денотат», із «кодованим 

мовним знаком, безвідносно щодо його природних чи диференційних 

ознак» [1, Т.1, с. 192]. Розширюючи зміст і, головне, функцію денотата, 

А. Загнітко навіть приписує денотативну роль агенсу, називаючи  

це «денатором» (англ. denator), у ситуації передавання матеріального 

об’єкта: Батько дав синові книжку [1, Т.1, с. 192]. Таке трактування 

понятійно-термінологічної одиниці «денотат» дозволило вченому 

обґрунтувати методологію й методику об’єднання різних мовних 

одиниць (слова, словосполучення, речення) в ракурсі їхнього вивчення 

на денотативній основі.  

Автори Сучасного словника іншомовних слів [10] кваліфікують 

«денотат» (лат. denotatus – позначення), як : «… те, що називається цим 

словом, представником чого воно є в мові» [10, с. 210], об’єднуючи 

термінологічну сутність займенниковими назвами. Ми вважаємо,  

що «все», що в мові (мовах) певним чином називається, спроектоване на 

денотат як позамовний чинник, відтворений людською свідомістю і 

закріплений у мові (мовах) відрізком мовлення (словом, сполученням 

слів, фрагментом речення). 

Поширилися в сучасній україністиці такі однослівні та кількаслівні 

терміноназви, як: «предметність», «процесуальність», «словоназва 

предметного денотата», «словоназва процесуального денотата»,  

коли йдеться про стрижневі параметри, на підставі яких відбува- 

ється об’єднання слів у великі групи та номінування таких груп за 

денотативними ознаками [2; 4; 7;]. Так, стрижневим параметром 
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(узагальненим денотатом) для словоназв із ознакою предметність, є 

входження до цього класу словесних номінацій, які утворюють думку 

про предмет (вузьких, широких, конкретних, загальних, абстрактних, 

мовних, математичних, географічних та ін. понятійних реальностей). 

Денотативна ознака «предметність» об’єднує назви, які позначають: 

конкретні матеріальні явища, що сприймаються органами чуття (книга, a 

notebook); потреби людини (миска, a plate); те, на що спрямована 

пізнавальна, творча чи практична діяльність кого-/ чого-небудь (кри- 

тика, criticism); коло знань (екзамен, examination) і т.д. і т.под. номінації 

предметних денотатів. Переважно вони виражають просту предметну 

віднесеність назв до реалій дійсності, в якій вичленовується денотат як 

ізольований елемент поза його зв’язками з іншими денотатами. Саме  

на цій основі утворилося розуміння природи предметного денотата  

та предметності [4; 5].  

Стрижневим параметром (узагальним денотатом) для дієслівних 

словоназв є процесуальність, орієнтована на процес як хід розвитку чого-

небудь, послідовну зміну станів чи явищ у їхній динаміці, яка може бути 

поступовою, повільною, цілеспрямованою, біологічною, історичною та 

ін. Дієслівний денотат узагальнено кваліфікують як ономасіологічну 

сутність, що членується на три варіанти: процесуальність – дія, про- 

цесуальність – процес, процесуальність – стан, із-поміж яких домінує у 

сфері дієсловоназв процесуальність – дія (об’єднує дієслова із значенням 

дії, які номінують діяльність, породжувану людиною). Мовне вираження 

цього денотата може бути обмежене рамками лише однієї дієсловоназви 

(цвісти, гавкати, розкошувати, to sleep, to suffer, to murmur). Водночас 

номінація процесуального денотата може бути й кількаслівною із 

ядерним словом, що концентрує ономасіологічну сутність денотата.  

У результаті цього в мовах утворюються різного роду семантичні єдності 

з ядерною дієсловоназвою: двослівні (скласти екзамен, привласнити 

майно, допомогти вилікуватись, to meet the friend, to upgrade equip- 

ment, to combine efforts); кількаслівні (поводитись із ліками обережно, 

привітати маму квітами, поставити їжу на стіл, to supply goods to 

customers, to devote herself to charity, to make the way for the soldiers).  

Неабияке значення, особливо в зіставному мовознавстві, має орієн- 

тація на морфологічне вираження ядерних слів у ролі інтерпретаторів 

змістової сутності словоназв у словниках. Через відсутність, спричинену 

неможливістю чіткого визначення багатьох словоназв у їхньому кон- 

ктретному значенні, вчені вдаються до використання принаймні двох 

способів дефінування, що їх забезпечує ресурсоспроможність конкретної 

мови. Найбільш придатними в цьому плані виступають українські 
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займенникові форми з подальшими компенсаторами змісту. Наприклад: 

об’єкт (лат. оbjectus – предмет) – «… усе те, що є місцем якої-небудь 

діяльності [10, с. 461], абсолют (лат. аbsolutus – необмежений, 

довершений) – «щось необмежене, довершене) [10, с. 13]. Частими 

виявляються також абстрактні іменникові словоназви в ролі 

інтерпретаторів змістової сутності іменникових словоназв. Наприклад: 

об’єктивність – «відповідність об’єктивній дійсності; неупередженість, 

причетність до об’єктивного пізнання» [10, с. 491]; абревіація – (лат. 

abbreviatio – скорочення – творення слова шляхом довільного скорочення 

твірної одиниці [10, с. 13]. 

Водночас така об’єднувальна денотативна ознака може слугувати для 

пошуку корелятивних номінацій, властивих зіставним мовам із пере- 

важанням відповідних номінацій у конкретній мові. Взяти хоча б, на- 

приклад, англійську дієсловоназву процесуального денотата to rise і 

порівняти її з можливими відповідниками в реченнях української мови 

(компонентами відповідних мікроденотатів із варіантами базової семи): 

вставати, підводитись (англ. He rose and walker over to qreet me – укр. 

Він встав (підвівся) і підійшов до мене привітатися); прокидатися (англ. 

At what time do you usиally rise? – укр. О котрій годині ви зазвичай 

прокидаєтесь?). 

Денотат (денотативний чинник) склав основу для порівняльного 

аналізу різнорівневих мовних одиниць, особливо словесних номінацій 

процесуального денотата [3].  

Перспективу подальших досліджень мовних одиниць пов’язуємо із 

застосуванням до них статистичних методів аналізу стильових, жанрових 

та авторських різновидів мовлення [6]. 
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Професійна підмова як феномен (субмова, підмова, соціально-

професійний варіант мови, мова спеціального призначення, LSP – 

language for specific purposes) потрапляє в активний науковий обіг у 

другій половині ХХ ст. На першому етапі (60-80 рр. ХХ ст.) професійну 

підмову розглядають з позицій загального термінознавства та фун- 

кціональної стилістики. Увага вчених зосереджена на формальних 

характеристиках мова спеціального призначення, її лексичному складі й 

граматичних особливостях. Основними джерелами дослідження були 

наукові й технічні тексти. У 90-ті роки ХХ ст. сформувалася особлива 
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галузь гуманітарного знання – лінгвістика LSP (лінгвістика мов спеціаль- 

ного призначення), яка на перший план висунула проблему лінгвістич- 

ного статусу підмов, їхню функціонально-семіотичну неоднорідність і 

місце в системі національної мови; саме в цей час у науковий обіг 

потрапляють окремі професійні підмови, які розглядаються не тільки з 

формальної, але й з функціональної позиції. На початку XXI століття 

важливості набуває завдання дослідження мов спеціального призначення 

з позиції когнітивно-дискурсивної парадигми, а також контрастивної 

соціолектології [4; 7]. 

Сучасному етапу розвитку лінгвістичної науки притаманна пильна 

увага науковців до проблем інституціональної комунікацій, до профе- 

сійної мовної картині світу, а також до мов спеціального призначення, 

які забезпечують професійну комунікацію. Особливою рисою новіт- 

нього розвитку лінгвістики мов спеціального призначення й терміно- 

знавства є широке впровадження міждисциплінарних і трансдисци- 

плінарних методик. 

Мова спеціального призначення в лінгвістиці аналізується з позицій 

різних парадигм: когнітивно-дискурсивної та комунікативної. 

Феномен професійних підмов став предметом дослідження в 

теоретичній лінгвістиці на початку 60-х рр. ХХ ст. Одним із перших, як 

відомо, визначення поняття «підмови» запропонував М. Андреєв: «набір 

мовних елементів і їхніх відносин у текстах з однорідною тематикою» 

[1, с. 91]. Але таке визначення стало предметом дискусії для частини 

мовознавців, які пропонували оригінальні концепції сутності підмови, 

справедливо вимагаючи акцентувати увагу не лише на її словниковому 

складі, але й на функціях та місці в складі національної мови. Зауважимо, 

що терміни «підмова» й «мова спеціального призначення» у сучасних 

лінгвістичних роботах вживають як синоніми. 

На дамку А. Комарової, «мова спеціального призначення (LSP) – це 

професійно орієнтований регістр мови, що функціонує в тих галузях 

знань, які мають власну глибоку й розгалужену систему понять; у 

мовному розрізі LSP характеризується певною ідіоматичною й сти- 

лістичною обмеженістю» [6, с. 34]. В. Коровушкін наголошує на істо- 

ричній сформованості, відносній сталості у певному періоді автономної 

екзистенціальної форми національної мови зі своєю системою взаємо- 

пов’язаних соціолінгвальних норм різних рівнів і набором фонетичних, 

граматичних і, переважно, специфічних лексичних засобів загально- 

національної мови для забезпечення мовного спілкування окремого 

соціуму з характерним поєднанням професійно-корпоративної діяльності 

індивідів і відповідної системи спеціальних понять [7, с. 12]. 
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На нашу думку, професійна підмова – це один із численних варіантів 

втілення загальнонаціональної мови, специфічна функціонально-семіо- 

тична підсистема для професійної комунікації з метою акумуляції, трак- 

тування та передачі спеціальних знань і досвіду, відображення про- 

фесійної мовної картини світу й оцінювання предметів професійної 

діяльності. 

Теоретичний напрям дослідження професійної підмови вирішує 

проблеми онтологічних властивостей підмови, її структури та 

 функцій, неоднорідності підмов стосовно предметних галузей і 

загальнонаціональної мови загалом.  

Основу історико-лінгвістичного підходу становить сприйняття 

професійних підмов як складних динамічних підсистем мови. Достатньо 

розлого історичну концепцію професійних мов представляє у своїх 

дослідженнях О. Фельде. Авторка зазначає, що динамічні процеси в 

складі спеціальної лексики є головною умовою функціонування певної 

підмови. Лише пристосовування до постійно змінюваних зовнішніх і 

внутрішніх умов існування, може забезпечити їй ефективне виконання 

основних функції й забезпечити професійну комунікацію [12, с. 52]. 

Цілком зрозуміло, що для комплексної характеристики процесу розвитку 

певної професійної підмови потрібно аналізувати взаємовпливи 

актуальних у конкретний історичний період і екстаралінгвальних чинни- 

ків розвитку мови, і її внутрішніх законів. Науковці, які здійснюють 

дослідження мови спеціального призначення з позицій дискурсу й 

когнітивістики, відзначають, що виявлення засадничих характеристик 

мови спеціального призначення уможливилось і розширилось із розвит- 

ком когнітивної науки й когнітивної лінгвістики, а також наголосили на 

необхідності звернення при визначенні різних явищ мови до її між- 

дисциплінарих контактів. В. Новодранова вважає, що дослідження LSP, 

на підставі тільки на лінгвістичної інтерпретації цього поняття не мож- 

ливе, адже це явище поєднує спеціальні знання в певній галузі й способи 

їхньої репрезентації в мові [9, с. 139]. Процес вивчення професійних 

підмов базується на аналізі взаємовпливів структур спеціального знання 

й структур мови. Нову концепцію LSP, розроблену на підставі когні- 

тивно-дискурсивного підходу, представила А. Зяблова: мова спеціаль- 

ного призначення – «... система, що розвиває лінгвістичні засоби 

загальнонаціональної мови, яка (особливо в сфері лексики) репрезентує 

структури знання, що склалися в певний період розвитку науки й 

демонструють досягнутий у цей період особливий рівень розвитку в 

конкретній предметній галузі знань, який важливий для соціуму й 

забезпечує його власний розвиток і прогрес» [4, с. 35].  
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В основі мов спеціального призначення, безумовно, перебувають 
одиниці спеціальної номінації – терміни. Власне термін з позицій 
когнітивно-дискурсивного підходу до вивчення професійних підмов 
містить особливі структури знань, властиві мовам спеціального при- 
значення. Характеризуючи LSP важливо аналізувати не лише склад 
термінологічної лексики, а й виокремлювати релевантні для неї основні 
поняття: якщо певний слот фрейму посідає вище місце, то більшою є і 
ймовірність потрапляння його назви до переліку ключових понять. 
Ключові поняття можна визначати, на думку О. Зяблової, за наступними 
критеріями: значущість поняття в науці; залучення його до значного 
пласту лексики в якості і першого, і останнього елемента композитів чи 
багатослівних утворень; залучення його до складу дефініцій інших 
термінів [4, с. 8].  

У докогнітивному періоді мовознавства термін інтерпретували як 
слово чи словосполучення в спеціальній галузі знань з інформативністю 
як основною функціональною ознакою [3, с. 246]. Але, як зазначає  
Т. Стасюк, такий підхід видавався неповним, адже «…поняття терміна в 
межах когнітивного термінознавства значно об’ємніше. Він не тільки 
містить певну інформацію про певне значення, явище, процес, а й 
спирається на сукупність знань, досвіду, накопиченого людством. Фор- 
мування когнітивного підходу в термінознавстві дозволило розвинути 
новий погляд на термін як репрезентант наукового знання, засіб 
здобування, зберігання та накопичення професійно-наукової інформації. 
У межах цього підходу основну одиницю науки розглядають як верба- 
лізований результат фахового мислення, оскільки в мові об’єктивуються 
результати пізнавальної діяльності людей» [11, с. 75 ].  

Заслуговує на увагу й така особливість когнітивно-дискурсивного 
підходу до вивчення мов спеціального призначення, як функціонування 
термінів у типологічно різних текстах. Вона вказує на необхідність виді- 
лення критеріїв визначення типу текстів: аналіз показників насиченості 
текстів термінами; дослідження процесів термінологізації і детер- 
мінологізації тощо. Дискурсивні дослідження розглядають LSP як 
лінгвістичний ресурс професійного дискурсу. Поза межами комуніка- 
тивних засобів професійний дискурс формує вербально опосередкована 
професійна діяльність [5, с. 77].  

Більшість лінгвістичних робіт, у яких досліджується мова спеціаль- 
ного призначення в цілому чи з огляду на її лексичний склад, багато- 
аспектні, поліпарадигмальні й поєднують різні наукові підходи. Як 
зазначає Л. Архипенко, «…марковані одиниці професійних підмов 
мають високу лінгвістичну інформативність і тому повинні залучатися 
до аналізу інституціональних дискурсів, професійної мовної картини 
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світу» [1, с. 8]. Значний обсяг наукових робіт з вивчення LSP засвід- 
чує широке й глибоке дослідження окресленого феномена, але низка  
питань залишається дискусійною, адже остаточного визначення не 
мають статус, межі та структура мови спеціального призначення. Це 
спричинено, на нашу думку, паралельним використанням терміна 
«підмова» декількома науками, і кожна в дефініцію цього поняття 
вкладає різні значення. 

Отже, дослідження професійних підмов (мов спеціального призна- 
чення) подолало шлях від вивчення формальної структури лексем через 
аналізування тексту (професійного дискурсу) до вивчення ментальності, 
ціннісного простору професіонала, професійної мовної картини світу. 
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At the initial stage of its development, pragmatics and its constituent – 

the speech act theory developed by J. Austin and R. Searle – dealt with 

studying the principles of live communication. In due course, the opinion 

was formed that the pragmatic aspect is extremely important in the study of 

a literary text [5].  

This article aims to analyze lingual pragmatic features of dramatic text 

manifested through wordplay. 

Indirectness of the pragmatic aspect of the literary text is stipulated by the 

following: firstly, the author expresses their attitude to reality not directly, but 

through the prism of the characters; secondly, the author/reader is considered 

to be generalized predicted communicant (the addressee is not an individual, 

but a wide range of readers); thirdly, the success of the communication 

depends on many extratextual factors, such as reader’s thesaurus, etc. These 

features require the author to carefully select linguistic expressive means that 

will enable the reader to adequately decode the text. In such a case, readers are 

inherently assumed to be conservatives, while writers should be the 

embodiments of innovative potential. The perception of the literary text is 

subject to a framework, which main task is to ensure the maximum possible 

fuse of the reader’s horizon of expectations [7] with the author’s idea, as only 

this provides for the adequate comprehension and interpretation of the text. 
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The essence of the writer’s lingual creativity is to take into account the 

reader’s expectations and to simultaneously violate them thereby offering a 

new vision of an already familiar story.  

Therefore, the pragmatic aspect of fiction is closely connected to the 

communicative one and presupposes the following: 1) presence of the 

communicative chain that includes the author of the literary text, the literary 

text itself and its reader; 2) the semiotic nature of the literary text requiring the 

author to preliminary encode the signs of the text and the reader to 

subsequently decode them; 3) a system of dependence of the sign usage on the 

literary tradition as a system of established literary conventions. The last two 

conditions open the door for the process of communication itself allowing the 

reader to interpret the literary text based on their language skills, personal 

experience etc. 

Many scholars acknowledge the infinite possibilities and perspectives 

inherent in the language. They particularly point out the capability of a word to 

acquire additional shades of meaning within the text. This can be explained by 

the fact that a single word can arise various associations in the mind of a 

language speaker; in fiction, such an abundance of associations has particular 

expressivity and suggestiveness [1]. Thus, R. Oman introduces the concept of 

the «imitative speech acts» claiming that imitation of the reality, construction 

of the fictitious world in the literary text is possible on the condition that writer 

and reader reach an «agreement» – the so-called «exchange» of illocutionary 

acts. The brightest embodiment of «imitative speech acts» is a dramatic text.  

The dramatic texts are based on dialogical speech, which, according to V. 

Vinogradov, constitutes a part of various types of prose. It shapes an 

independent literary genre – a dramatic work, where the verbal language 

interacts with other systems of expression, namely the body language and 

mimics [2]. The dramatic text relies on the dialogue that enables the 

communication between characters (the so-called internal communication). 

However, the communication in the dramatic text is not limited to character 

speech only [3]. The dramatic text also contains external communication, 

which enables the communication at the beginning (author) and the end 

(reader / viewer) of the communicative text, thereby involving the text in the 

communicative act, space, process [6]. Therefore, there are two aspects of the 

dramatic dialogue to study. The internal communication is primary to the 

external one (author – reader/viewer). The link between internal and external 

communication is created by stage directions, which were characterized by  

J. Austin as an elegant tool for clarifying the power of expression or its 

intended meaning [5]. Within the framework of external communication, the 

author’s activity is finite, resulting in the text of the play. In contrast, the 
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reader’s activity is infinite. The reader, who is also directly involved in the 

internal communication, stands as its witness and cannot interfere with the 

«reality» suggested by the author.  

Theatricality is an important feature of communication of the dramatic text. 

In artistic communication, the factual context appears to the addressee as a 

continuous theatrical action, which cannot always be recorded by words – 

verbally. The addresser represents themselves in the artistic communication of 

the play, through character speech and behavior, stage decor, gestures, mimics, 

voice, intonations, etc. Respectively, the addressee of the play’s artistic 

communication always has an opportunity to complete, continue the trajectory 

of the character’s behavior, the addresser’s intentions, thus expanding the 

boundaries of communication. 

The dramatic text also implements all available functions of communi- 

cation: 1) emotive function (focused on the addresser reflecting their attitude 

to the topic and situation of communication); 2) connotative (appellative) 

function (focused on the addressee, expressing triggering, attracting attention, 

address); 3) referential (denotative) function (context-oriented, focused on the 

object, topic, subject matter of the discussion, verbalized mainly through the 

stage directions); 4) poetic function (focused on the message itself determining 

the significance of the form, rather than content); 5) phatic function (focused 

on the contact, the use of the communicative system for establishing, keeping 

and terminating the communication); 6) metalingual function (focused on the 

lingual code involving the description of parameters of communication and its 

interpretation). 

The heterogeneity of the dramatic text and the diversity of communication 

participants allows us to single out the stages of the artistic communication of 

the play [4, 6]: 1) communication in the play as a closed system. It is 

implemented in the written version of the dramatic text, between the play’s 

characters; 2) stage communication as a process of cooperation between the 

author and viewers / readers. This stage involves both written and staged 

variants of the dramatic piece; 3) interpersonal communication that involves 

the text of the play – as the reason for communication or its intermediary. It 

involves pretext, written and staged versions of the play; 4) further 

communication between the author and viewers/readers is mediated through or 

complicated by the text that contains the response to the original text – the 

situation when the text begins to live its own life, without the author. 
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Необхідність укладання комунікативного довідника для широкого 

використання продиктована самим життям і проблемами соціальної 

комунікативної взаємодії, свідком яких нам доводиться бути протягом 

останніх років. Доволі часто користувачі Інтернету вимушені відчувати 

когнітивний дисонанс, спостерігаючи за тим, які приголомшливі заяви 

роблять представники владних структур у спілкуванні з громадянами, які 

помилки міжкультурної комунікації вони допускають під час офіційних 

візитів до інших країн. Здавалось би, високий соціальний статус пред- 

ставників влади, їхня освіченість, інтелектуальність, найкращі моральні 

якості мали б забезпечити успішність комунікації в будь-якій ситуації – 

проте реальні факти часто не відповідають очікуванням громадськості. 

Однією з причин названих суперечностей є відсутність лексикографіч- 

них джерел, які б могли популяризувати серед широкого загалу знання 

про механізми комунікації. Отже, актуальним стає питання про 

створення таких видань та принципи їх укладання. З огляду на те, що 
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загальні закономірності комунікації дещо по-різному проєктуються на 

взаємодію в різних галузях діяльності, виникає необхідність обмежити 

аналіз зазначеного питання сферою діяльності. У роботі, яка пред- 

ставлена в цих тезах, розглядається питання про принципи укладання 

комунікативного довідника для соціальної взаємодії.  

На сьогодні в Україні створені комунікативні довідники та навчальні 

посібники, які можуть слугувати в організації публічної комунікації, 

доборі форм і методів взаємодії органів місцевого управління з 

громадськістю [1; 2]. У них представлено цінні практичні поради 

стосовно нормативних та правових засад здійснення контактів із 

громадянами в різних ситуаціях, комунікації з представниками ЗМІ  

і т. ін. І все ж питання про створення довідника, який би забезпечував 

дотримання вимог до комунікації, розроблене недостатньо і потребує 

спеціальної уваги.  

Мета цієї роботи – обґрунтувати принципи укладання комуніка- 

тивного довідника для соціальної взаємодії в межах країни та контактів з 

представниками інших держав.  

У науковій літературі добре обґрунтовані принципи укладання 

словників [3], а отже, деякі надбання в галузі словникової справи можна 

частково перенести і на довідники. Так, лексикографи завжди наголо- 

шували на необхідності орієнтації словників на потреби користувача. 

Найбільш повно назване питання розкрито в працях Р. Хартмана, який 

обґрунтував 12 основних принципів, що репрезентують спрямування на 

користувачів [3, с.102–103]. Запропоновані вченим принципи доцільно 

взяти до уваги і в укладанні комунікативного довідника для соціальної 

взаємодії. Орієнтування на потреби користувача інтерпретуємо як один із 

основних принципів укладання обраного в цій праці довідника. Другий 

основний принцип – необхідність урахування специфіки соціального 

дискурсу. Із основних принципів випливають і ознаки, які доцільно 

враховувати в процесі роботи: необхідність уявляти собі свого читача  

[3, с. 102], рубрики довідника створювати відповідно до видів 

дискурсивних практик користувачів у соціальних комунікаціях, а в 

інформації рубрик відтворювати фактори, що забезпечують успішність 

комунікації.  

Для створення уявлення про користувача комунікативного довідника 

вважаємо за доцільне взяти до уваги такі аспекти, як зайнятість 

користувача та потреба в отриманні інформації про фактори успішної 

комунікації. За викладеними аспектами в нашій роботі були 

змодельовані характеристики типового користувача, які потім проєкту- 

вались на ознаки вже самого довідника. Наведемо створений нами 
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уявний портрет сучасного користувача. Адресат довідника – особа, яка за 

родом своєї діяльності (керівник організації, управлінець, представник 

владних чи законодавчих структур, журналіст – автор текстів новин) має 

спілкуватись із громадянами в процесі безпосередніх публічних 

зустрічей чи через канали зв’язку (ЗМІ, гарячі телефонні лінії, прямий 

телевізійний ефір, соціальні мережі), відповідати на запитання громадян 

(часто доволі гострі), давати інтерв’ю представникам ЗМІ чи викладати в 

Інтернет меседжі з новинами – друковані або у формі відеороликів. Для 

успішності соціальних комунікацій у будь-яких ситуаціях користувачеві 

довідника важливо вміти відповідати на гострі, болісні запитання, не 

порушуючи етичних норм спілкування. Отже, довідник має забезпечити 

відбір інформації, необхідний і достатній для досягнення успіху в будь-

яких умовах комунікації, в тому числі і складних. Автор новин повинен 

уміти подавати інформацію, забезпечуючи лаконічність, повноту, 

достовірність та ясність викладення змісту. Звідси випливає необхідність 

відтворення в довіднику ознак, що забезпечують досягнення якісного 

викладення інформації. Адресат довідника – людина, яка має багато 

інших соціальних завдань, тому вкрай обтяжена часом. Проєктуємо цю 

інформацію на ознаки довідника: слід забезпечити зручність у 

користуванні, простоту доступу до інформації, лаконічність її 

викладення. У процесі професійної діяльності користувачеві довідника 

доводиться іноді (можливо, й часто) виїжджати в закордонні 

відрядження до різних країн. Із цього випливає, що в довіднику має бути 

подана інформація з міжкультурної комунікації. Відштовхуючись від 

викладеної інформації, формулюємо допоміжні принципи укладання 

довідника для соціальних комунікацій, які конкретизують основний: 

зручності в користуванні; простоти доступу до інформації; лаконічності; 

принцип когнітивно-прагматичних опор [4, с. 191]. Зручність у 

користуванні була врахована у виборі тематичного принципу до 

структурування статей довідника. Алфавітний принцип є зручним для 

користувача, що вже знає, яке слово він бажає знайти, тобто, про що саме 

він хотів би довідатись; тематичний – для користувача, якого цікавить 

тема, що розкриває ті чи інші фактори успішної комунікації. На нашу 

думку, в укладанні довідника слід надати перевагу тематичному 

принципу, а в алфавітному показнику представити основні терміни та 

поняття із зазначенням сторінок, на яких вони подані. Способом 

реалізації принципу когнітивних опор вважаємо врахування в структурі 

та змісті статей довідника типів дискурсивних практик у соціальній 

взаємодії. З огляду на викладені вище типи дискурсивних практик 

користувача структура довідника має включати такі рубрики: «Умови 
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якісного викладення інформації», «Створення морального клімату 

комунікативної взаємодії», «Успішність міжкультурної комунікації». 

У розділі «Умови якісного викладення інформації» доцільно подати 

такі типи інформації: максими комунікації за концепцією Г.П. Грайса  

[5, с. 45–47] (спроєктувавши їх на дискурс соціальної комунікативної 

взаємодії); закони подавання інформації; перешкоди в сприйнятті 

інформації. Оскільки постулати кожної із максим Грайса зорієнтовані на 

комунікацію загалом (переважно міжособистісну та публічну) доцільно 

спроєктувати їх на соціальну сферу контактів, взявши до уваги  

помилки, які були допущені в реальній соціальній взаємодії.  

Розділ «Створення морального клімату комунікативної взаємодії» має 

представляти інформацію про максими комунікації за концепцією  

Дж. Ліча [6, с. 15–18], спроєктувавши її на соціальну сферу контактів. До 

цього ж розділу доцільно включити статтю, яка б стисло повідомляла 

про комунікативні стратегії, що забезпечують взаєморозуміння в 

комунікації. В обох тематичних розділах вважаємо за необхідне 

помістити рубрику «Помилки і табу комунікації». Мета третього 

тематичного розділу, що присвячений успішності міжкультурної 

комунікації, – познайомити користувачів із типами комунікативних куль- 

тур, їхніми основними цінностями, особливостями комунікативних 

стилів, факторами, які можуть спричинити міжкультурні непорозуміння 

чи конфлікти. Рубриці «Помилки і табу міжкультурної комунікації» в 

цьому розділі слід приділити особливу увагу, змоделювавши її не тільки 

на основі інформації з теоретичних джерел, а й на прикладах найбільш 

поширених помилок, що траплялися в реальній діяльності, – вони 

достатньо представлені в мережі Інтернету. Зауважимо, що оприлю- 

днювати прізвища осіб, які допускали помилки, вважаємо неетичним,  

а отже, зайвим. 

Узагальнюючи викладене, назвемо основні та підпорядковані їм 

принципи довідника для соціальної комунікативної взаємодії. Основ- 

ними є два принципи: орієнтованість на потреби користувача і враху- 

вання їхніх дискурсивних практик; допоміжними – зручності в 

користуванні; простоти доступу до інформації; лаконічності; а також 

принцип когнітивних опор. 

Створення комунікативного довідника для соціальної сфери 

контактів за схарактеризованою концепцією розглядаємо як перспективу 

розроблення заявленої теми.  
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The anthropocentric and eco-centric lines may be distinguished as 

competitive modes in the development of modern humanitarian sciences for 

the reason that they introduce different approaches to investigating processes 

and results of human activity. Modern stage of linguistics is characterized by 

coordination of various scientific opinions, regarding its object – language. 

With all the differences in the interpretation of natural language dominant 

directions converge that this phenomenon can be understood and explained 

only by considering it as an integral part of the cognitive system, i.e. all of the 
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structures and mechanisms that combine to provide cognitive and intellectual 

person’s activity. 

Within the cognitive approach category of knowledge is considered the key 

one. It combines knowledge of the world and language system. This focus of 

linguistic research makes problems of solving linguistic semantics in terms of 

categorization and conceptualization of cognitive processes of surrounding 

reality particularly urgent. 

In spite of the significance of the concept «Ecology», its important social 

role, it is not quite a study in linguistics. This determines the topicality of this 

article. An eco-centric model of consciousness is based on the assertion that 

Man shouldn’t be esteemed as a core element of universe but a part of natural 

environment, eco-centric consciousness is associated correspondingly with the 

issues of diversity and harmony of Man’s coexistence in natural environment 

rather than of intellectual domination and global convenience. 

The basis of the conceptual content of the linguistic ecology as a scientific 

field constitute the basic value orientations related to ethical standards, 

concepts of morality, spirituality. The subjects of linguistic ecology are the 

culture of thinking and speech behavior, formation of linguistic taste, 

protection and improvement of the literary language, identification of ways 

and methods of its enrichment, the purity of speech habitat. The popularity of 

the eco-centric line and its implantation into some branches of modern 

linguistics may be explained undoubtedly by the global ecological changes in 

the 20th cen. thought to be caused mainly by human activity.  

Ecolinguistics as a scientific field that combines ecology and linguistics 

studies the interaction between language, human being as a language 

personality and his environment, which is the influence of the environment 

through the person and society on language, on the one hand and the influence 

of language on the moral and spiritual level of society, on the other.  

Ecolinguistics examines the influence of language on the life-sustaining 

relationships of humans with each other, with other organisms and with the 

natural environment. Research ranges from the impact of advertising discourse 

in encouraging ecologically damaging consumption to the power of nature 

poetry to encourage respect for the natural world. 

Language is regarded as an integral component of the chain relationship 

between man, society and nature. Functioning and development of the 

language appears as an ecosystem, and the world – as a linguistic concept In 

recent years appeared many investigations devoted to the consideration of 

cognitive and linguistic aspects of phenomena of surrounding world, the 

essence of conceptualization and categorization as basic cognitive processes.  
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Thus, Ecolinguistics considers the language in interaction. Ecolinguistics 
represents an act of interaction between individual languages or acts of 
interactions that occur between people and nations through language. For 
Ecolinguistics object is the natural environment for natural languages. 
Development of ecolinguistics as a new scientific field of linguistics allows 
us to consider the problem of interaction of language and society, drawing 
knowledge from various scientific disciplines: psychology, sociology, 
philosophy. Ecolinguistics tends to purify the environment purely linguistic 
means. Helping to realize the mechanisms of exacerbation of conflicts and 
disputes, ecolinguistics trying to promote the peaceful coexistence of people in 
different social groups in society. Ecological linguistics studies the processes 
of replacement or survival between the competing languages in a certain 
space, whether the consciousness of the individual or any society. 

The fundamental principles of cognitive field of the first generation were 
questioned and main principles of cognitive science of the second generation 
(as it is conventionally called by G. Lakoff and M. Johnson) [2] were worked 
out. Cognition is seen by scholars as the activities of the human body, carried 
out in the course of interaction with the environment in order to adapt to the 
environment for survival and reproduction.  

It is very important to note that this thesis and other postulates formulated 
by G. Lakoff and M. Johnson were reflected in biocognitive theory developed 
by Chilean neurobiologists H. Maturana and F. Varela. Researches proposed 
an interesting conception of living systems, based on the principle of living 
systems are studying systems, and life is a process of cognition. In other 
words, an attempt was made to find an explanation for the phenomenon of 
knowledge as an effective action, which enables a living organism to continue 
its existence in certain environment. In addition, scientists emphasize that the 
center of any knowledge is observer.  

Observer is defined as a living system with a circular organization (for 
such system U. Maturana uses the term «autopoetic») [3]. All aspects of the 
living system are imposed on this fundamental circularity and maintained it, 
ensuring its continuity in successive interactions in the continually changing 
environment. The living system exists as long as it retains the ability to self-
reproduction and adaptation. Thus, reproduction and adaptation are the basic 
conditions for a single organism’s life and for the whole species. 

Subjects surrounding the individual are an integral part of his niche, so 
interactions with them serve his adaptation within niches. These interactions 
tend to have the orientation character. One organism can modify the behavior 
of another one, first, when they are connected with each other in such a way 
that the previous behavior of one determines the subsequent behavior of 
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another, such as courtship or in a fight, (such behavior is the basis of 
friendship and enmity).  

Secondly, one organism can orient the behavior of another organism on 
part of his fieldwork, which is different from the part that includes this 
interaction. This happens only if the interaction spheres of organisms coincide. 
The second type of orienting interaction is the basis for any language behavior. 

The states of activity of the nervous system, resulting from the interaction 
with an object is qualified as elementary representations [1]. Representations 
of all possible interactions with a particular object or with similar objects as 
well as interactions with different objects (but at the same time and in similar 
situations) are combined into complex representations. This complex 
representation is considered as a structural unit of the experience / memory,  
or concept. In other words, ecological concept is a set of representations  
of interactions with the object or objects (non-linguistic and linguistic), 
characterized by the causal dependency and promotes effective adaptation of 
the organism to its environment. 

Ecology of communication seems to be a promising paradigm of 
linguistics, a vital part of the theory of speech that studies the ways personal 
communicative intentions are enforced during communication without 
weakening the opponent’s communicative position or humiliating him by 
inappropriate speech acts. The detection of the mechanisms of text influence 
on the addressee, methods of verbal representation (relevant or not) of the 
referential situation image in textual forms seems to be prospective both in 
theoretical and practical values.  

The findings by this approach will allow balancing several issues of human 
environment instability and extending the facilities of ecosystem by integration 
of special notions, methods and ways of linguistic analysis and giving them 
status of universal instruments for humanitarian tasks implementation. 
Application of them into various spheres of modern communication will help 
to set principles of well-balanced information policy, reduce tension in 
interpersonal and cross-cultural communication, lessen conflicts and improve 
relations in the global community of the future. 

Each person has a unique experience of adaptation to the environment; 
hence, the set of representations and concepts of causal relations is also to 
some extent unique. In this connection, it is lawful to talk about the individual 
level in the structure of the concept. However, a man lives in a certain society, 
which is a part of his niche. The existence of an individual directly depends on 
the interactions with other individuals, as they orientate him on his effective 
behavior in a specific situation.  

From the standpoint of biocognitive approach, conceptual picture of the 
world can be defined as the totality of concepts or complex representations 
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present in the mind of the individual reflecting collective experience of the 
direct and indirect (in the process of upbringing and education) interaction 
with the environment. This conceptual system itself is the object of interaction. 

Linguistic ecology dynamically reflects natural changes of linguistic 
conceptualization of the world, the relationships between social, cultural and 
linguistic processes. In this regard, it should be noted that this field has vividly 
marked interdisciplinary character, integrating diverse knowledge of 
humanitarian nature.  

In linguistic ecology functions a number of interdisciplinary phenomena 
and their respective terms, which are in a state of constant interaction and 
intersect with different linguistic fields of terms. Thus, linguistic ecology 
relates to the field of complex and multifaceted phenomena of culturological 
and humanitarian character. 

 

References: 
1. Кравченко А. В. Знак, значение, знание: очерк когнитивной 

философии языка. Иркутск: Иркутская областная типография  
2001. № 1. 261 с.  

2. Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. London: University  
of Chicago Press, 2003. 276 p.  

3. Maturana H., Varela F. The Tree of Human Understanding. Boston, 
1987. 224 p. 

 

 

DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-073-5-2-18 

 

ТЕКСТ ЯК РЕЗУЛЬТАТ І ОДИНИЦЯ КОМУНІКАЦІЇ: 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ 

(РОЗГЛЯНУТО ШЛЯХОМ КОМПАРАТИВНОГО 

АНАЛІЗУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДОВИХ 

КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ) 

 

Чубай В. І.  

старший інспектор відділу науково-дослідної роботи 

Національного лінгвістичного університету 

м. Київ, Україна 

 

Наше спілкування пов’язано з відтворенням мовного коду і полягає у 

площині фреймових ситуацій, тому темою дослідження обрано складові 

комунікативного процесу. Складові комунікативного процесу розглянуто 
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як соціальне явище, задіяного у взаємодію спілкування людей та засобів 

відтворення їх уяви з врахуванням когнітивних процесів. Однією з 

основних проблем при вивченні будь-якої мови є вивчення системних 

відносин між мовними одиницями [2, с. 35–36]. Вивчення системного 

характеру словникового складу мови полягає в розподілі лексем за 

частинами мови, за смисловими, морфологічними, синтаксичними слово- 

творчими критеріями [2, с. 295–299]. Шляхом компаративного аналізу 

розглянута система відповідностей та розбіжностей складових тексту і 

дискурсу. Визначена категоріальна організація засобів вираження 

семантико-граматичних категорії тексту.  

Складність дослідження складових комунікативного процесу 

(дискурсу, тексту, фрази) полягає у їх розмитих категоріях та функціях 

стосовно взаємодії синтаксису та лексики (полісемії та омонімії) 

[2, с. 185–187]. 

Якщо розглянути текст як результат і одиницю комунікації, 

необхідно зазначити, що текст це послідовність знакових одиниць, які 

об’єднані смисловим зв’язком, основні риси яких є зв’язність і цілісність. 

«Літературознавчий словник-довідник» зазначає, текст має походження 

від латинського слова textus, що в перекладі значить тканина, сплетення і 

тлумачить текст як результат спілкування (інтеракції і трансакції), його 

структурно-мовної складової і одночасно кінцевої реалізації; структура, в 

яку втілюється «живий» дискурс після свого завершення [3, с. 196–652]. 

Але, під таке саме визначення підпадають також і дискурси, що 

пояснюється розмитістю дефініцій тексту і дискурсу. Текст пов’язаний з 

інтеракціями, а дискурс – з трансакціями. Обидва поняття відтворюються 

у формі повідомлення та висловлювання (реченнями або фразовими 

комплексами). Різноманітність підходів до тлумачення тексту зумовлена 

багатьма причинами, передусім важливістю цього поняття для людини, 

його складністю, та багатовіковою традицією вивчення у різних сферах 

діяльності. Текст виконує різноманітні функції: бере участь у кому- 

нікації, допомагає зберігати і передавати інформацію в просторі й часі, 

фіксує психічне життя індивідів, є продуктом конкретної історичної 

епохи, формою існування культури, віддзеркаленням певних соціокуль- 

турних традицій [1, с. 291–349]. У сфері комунікації немає єдності 

поглядів щодо визначення текстів, так одні ототожнюють процес 

спілкування з текстом, вважаючи його втіленням самої комунікації 

[2, с. 11-15]. Інші розглядають текст як результат спілкування, 

співвідносячи його з поняттям «дискурс». Текст, як один із компонентів 

твору, за стилем походження може бути науковим, технічним, художнім. 

Текст, як лінгвістичне явище, характеризується такими ознаками: 
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зв’язністю, цілісністю, емотивністю (авторською метою), інформатив- 

ністю, ситуативністю (зв’язністю з контекстом), членованістю (наяв- 

ністю смислових частин), інтегрованістю (єдністю цих частин), модаль- 

ністю (особистісним ставленням), розгорнутістю, послідовністю, дина- 

мізмом зображуваного тощо. Найголовнішою ознакою тексту є зв’язність 

і цілісність, тому, що зв’язність – це категорія, що характеризує 

особливість поєднання цілісності тексту його концептами, цілісність є 

категорією, яка пов’язана зі смисловою єдністю. Текст може бути 

зв’язний, але нецілісний і, навпаки, цілісний, але незв’язний. Якщо 

провести компаративний аналіз визначення тексту і дискурсу, можемо 

зробити висновок, що між ними існують певні відмінності. Так, текст є 

предикативною одиницею, в той час як дискурс є мовленнєвою дією, або 

мовленнєвим актом. Текст утворює висловлювання автора, а дискурс 

передає комунікативний хід. Текст має діалогічну єдність, а дискурс 

носить характер інтеракції. Текст поділяється на абзаци, а дискурс на 

трансакції. Складовими текста є макротекст, а дискурсу – макродіалог 

або мовленнєва подія. Дискурс більш динамічний, так як пов’язаний з 

мовою діяльністю у процесі її реалізації, а текст є результатом цього 

відтворення у статичному вигляді. У тексті, на відміну від дискурсу, не 

виявляються паралінгвістичних засобів. Текст є одиницею лін- 

гвістичного методу, а дискурс – комунікативного. Текст і дискурс розгля- 

даються як відповідники речення і висловлювання. Висловлювання 

об’єднує саме речення і соціальний контекст його використання. Текст 

одиниця лінгвальна, дискурс – соціолігнвальна, інтерактивна (транс- 

активна). Термін дискурс, на відміну від терміну текст, не застосовують 

до давніх текстів, зв’язки яких із життям не відтворюються 

безпосередньо. Текст і дискурс пов’язані між собою як процес і його 

результат. У зупиненому вигляді текст перетворюється на структуру з 

певними характеристиками. Потрапляючи до читача, текст наповнюється 

особистісними інтенціями і смислами авторського стилю і стає джерелом 

новоутворених дискурсів.  

Якщо зауважити, що загальна система мови складається з чотирьох 

рівнів: фонологічний, морфологічний, лексико-семантичний, то необ- 

хідно зазначити, що кожен рівень маю свою одиницю: фонологічний – 

фонему, морфологічний – морфему, лексико-семантичний – лексему 

(слово), синтаксичний – речення [2, с. 34]. Так, як текст складається з 

моно– та багатокомпонентних речень, фразових одиниць, які складають 

фразовий комплекс, тому можемо розглядати текст за синтаксичним 

критерієм. Буде доречним розглядати внутрішню структуру тексту  

за семантично-синтаксичним критерієм [2, с. 295–297]. Головними 
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одиницями тексту є лексема, і тому текст також може розглядатися за 

лексико-семантичним критерієм. Враховуючи той факт, що лексичне 

значення полягає в двох планах ‒ вираження і змісту, яке в тексті 

відтворюється в конотативного та контекстуальному значенні з враху- 

ванням смислового навантаження [2, с. 187-187]. Ще однією особливістю 

парадигми тексту є концептуальне значення, що складається з текстових 

компонентів і фреймових ситуацій і разом складають єдність і цілісність 

тексту [4, с. 66-68]. Концептуальне значення є ядром лексичного 

значення [2, с. 188]. Таким чином, відтворюється концептосфера тексту 

як продукт когнітивної діяльності людей. Отже, можемо визначити 

складову парадигми тексту за: лексичним, концептуальним, конотативн- 

тим та контекстуальним значеннями. Таким чином, можемо зазначити, 

що головними ознаками тексту є комунікативність, предикативність, 

модальність, структурна цілісність. 

У науковій літературі існують класифікації текстів за 

соціолінгвістичними, психолінгвістичними, власне комунікативними, 

функціонально-прагматичними, синтаксичними критеріями, а також за 

граматичними категоріями [2, с. 20–21]. Якщо розглядати текст за 

функціонально-прагматичним критерієм, то необхідно визначити такі 

категорії як цілісності та єдності (тематична, комунікативна, структурна). 

За тематичною єдністю текст має такі категорії як глибинного смислу, 

смислової та логічної побудови. За комунікативною єдністю текст 

здійснює комунікативний та естетичний вплив. За структурною єдністю 

він має граматичні, лексичні та фонологічні категорії. За тематичною 

єдністю текст охоплює психологічну категорію (концепт тексту), його 

смислову (змістову структуру елементів тексту) і логічну будову 

(послідовність і структуру представлення смислових елементів у процесі 

розгортання тексту). За комунікативною єдністю визначається кому- 

нікативна цілеспрямованість тексту. Будь-який текст повинен впливати 

на його реципієнта. Комунікативний вплив спричиняє ментально-

вербальну або фізичну реакції; естетичний – ментально-емоційну 

реакцію. За структурною єдністю текст має конкретно-знаковий вираз у 

вигляді мовних засобів, які класифікують за мовними (рівневими) 

ознаками: фонеми, лексеми, синтаксеми. Функціонально-прагматичний 

критерій враховує суб’єктивну міжособистісну модальність, дозволяє 

стверджувати про деонтичні (нормативні, приписові, договори, державні 

акти, постанови, інструкції, накази), аксіологічні (оцінні) та епістемічні 

(дескриптивні, описові), тексти (наукові, ділові тощо). 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю: проведення 

аналізу мовленнєвої комунікації, які спостерігаються в мові; дослідження 
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взаємовпливу між текстом і дискурсом; визначення практичних завдань 

дослідження складових комунікативного процесу. Методологічну основу 

дослідження становлять провідні принципи системності, єдності форми 

та змісту, використання методів і прийомів – лінгвістичного спо- 

стереження, застосування індуктивного та дедуктивного методу аналізу, 

в опрацюванні компаративного аналізу. Розглядалися такі складові 

комунікативного процесу, як дискурс, текст. Дискурс розглянутий як тип 

комунікативної діяльності, текст як одиниця комунікації. Шляхом 

структурного аналізу визначено структуру та особливості побудови. 

Залучивши компаративний аналіз визначено типологію та особливості 

функціонування складових комунікативного процесу.  
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В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОМУ АСПЕКТІ 

 

Шкляревський В. Г. 

інженер-програміст лабораторії комп’ютерної лінгвістики, 

здобувач кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови  

імені професора О. М. Мороховського 

Київського національного лінгвістичного університету 

м. Київ, Україна 

 

Рушійною силою розвитку сучасних лінгвістичних студій є техно- 

логізація емпіричного матеріалу з огляду на поєднання традиційних і 

новітніх методів дослідження [2, с. 43]. Це стосується, зокрема, засто- 

сування корпусних методів у лінгвокогнітивних дослідженнях, що може 

сприяти одержанню нетривіальних результатів наукового пошуку. Саме 

тому на сьогодні взаємозв’язок корпусної лінгвістики і лінгвокогнітології 

вважається цілком можливим і ефективним. 

Пропоноване дослідження присвячене прогностичному окресленню 

напрямів сучасної лінгво– та нейрокогнітології шляхом аналізу системи 

концептів, реконструйованої із текстів монографій англомовних когні- 

тологів завдяки поєднанню корпусного методу [3] й методики когнітив- 

ного мапування [5, p. 3] Емпіричний матеріал дослідження скла- 

дає створений нами корпус англомовних текстів з лінгво– та нейро- 

когнітології (КАТЛтаНК), до якого включено праці Джорджа Лакоффа, 

Марка Л. Джонсона, Марка Тернера та Джерома А. Фельдмана [4, с. 53]. 

Укладений корпус текстів містить понад 1356124 млн. слововживань  

і 53 681 слів. 

Ключові концепти, актуалізовані в текстах монографій зазначених 

дослідників, вербалізовано двома групами лексики: термінами, що 

належать до предметної галузі лінгво– та нейрокогнітології, і загально- 

науковими термінами. Методику когнітивного мапування було засто- 

совано для унаочнення результатів аналізу семантичних взаємозв’язків 

цих термінів і реконструкції окремих систем концептів або підкорпусів 

текстів конкретних авторів. Для встановлення зв’язків частотних 

термінів використано прийом екстракції колокацій, сталих сполучень 

двох слів, які не обов’язково розташовані в тексті поспіль [1, с. 22]. 
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Визначення сполучуваності термінів ґрунтується на результатах 

статистичного аналізу, з використанням морфологічної розмітки. Цей 

метод використовується в корпусній лінгвістиці для пошуку слово- 

сполучень, а також різного роду зв’язків між словами і дозволяє 

визначити, наскільки значущою є зустрічність двох лем на підставі 

порівняння частоти спільної появи двох слів з добутком частот їх 

незалежної появи в тексті. 

Застосування інструментарію для опрацювання природної мови – 

бібліотеки NLTK [6], зокрема таких модулів опрацювання текстів, як 

токенізація, нормалізація, морфологічна розмітка, лематизація, вида- 

лення стоп-слів, статистичний аналіз (частота розподілу слів), а також 

автоматична екстракція колокацій частотних слів дозволяють міні- 

мізувати суб’єктивність виокремлення релевантних термінів з текстів 

корпусу.  

Основні вузли когнітивної мапи текстів презентовані ключовими 

концептами досліджуваної предметної галузі, вербалізованими високо- 

частотними словами, які характеризуються регулярними змістовими 

зв’язками з актуалізаторами інших ключових концептів, що належать до 

різних рівнів когнітивної мапи. Встановлення ключових концептів і 

реконструкцію їх системи здійснено на підставі даних частотних ідіо- 

словників, складених нами на основі досліджуваного корпусу текстів.  

Найчастотнішими у працях названих вище дослідників є релевантні 

для лінгво– та нейрокогнітології терміни, що корелюють із ядром 

системи концептів цих предметних галузей. Так, найчастотніше слово-

концепт в працях Дж. А. Фельдмана – це language (888), М. Джонсона – 

meaning (1614), Дж. Лакоффа – metaphor (2599), М. Тернера –  

space (2399). Усі встановлені слова-концепти, відіграють важливу  

роль в тематиці досліджуваних текстів. Зона перетину частотних 

ідіословників охоплює понад половини списків найчастотніших слів, і 

розбіжність між показниками входження слів різних авторів до зони 

перетину є неістотною.  

Активність певного ключового концепту, типового для окремого 

автора чи авторів, у покритті тексту семантичними зв’язками залежить 

від загального обсягу й тематичної однорідності колекції текстів. 

Найбільшою активністю характеризується глобальний текстовий 

концепт, що є вершиною ієрархії концептів на авторській або загальній 

когнітивній мапі, відтвореній на матеріалі текстів корпусу. Глобальний 

текстовий концепт має максимальну кількість регулярних змістових 

зв’язків з іншими концептами, вербалізованими в окремому тексті або 

корпусі текстів. До прикладу, глобальний текстовий концепт у всьому 
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підкорпусі текстів Дж. Лакоффа-М. Джонсона, як і у книзі «The Political 

Mind», вербалізується словом metaphor, це підтверджується показниками 

частотності вживання в досліджуваних текстах, а також кількістю та 

різноманіттям утворених з цим словом словосполучень. 

З розвитком авторської наукової концепції система концептів тієї чи 

іншого предметної галузі набуває певних змін. На актуалізацію змісто- 

вих зв’язків ключових концептів предметної галузі впливають мовна 

особистість автора, його ідіостиль та конкретна проблематика тексту або 

корпусу текстів. Суттєві зміни концепції науковців відбиваються як у 

системі концептів, так і в реєстрі частотних ідіословників, розподілі 

частот слів, що вербалізують певні концепти. Результати змін в авторсь- 

кій системі концептів відображає динамічна когнітивна мапа, укладена 

на матеріалі текстів, опублікованих протягом певного проміжку часу. 

Динамічна когнітивна мапа фіксує перерозподіл ключових концептів, 

зміщення їх змістових зв’язків та появу нових текстових концептів у 

системі автора або авторів.  

За матеріалами корпусу англомовних текстів з лінгво– та нейро- 

когнітології найбільш кардинальних змін у часі зазнає динамічна 

когнітивна мапа М. Джонсона через найбільшу віддаленість включених 

до корпусу його текстів («The Body in the Mind», 1987 і «The Meaning  

of the Body», 2007). Динамічна мапа демонструє, як скорочуються 

частотність уживань термінів на позначення таких концептів, як theory, 

understanding, force, imagination і збільшуються поява термінів 

experience, concept, metaphor, way, object. Однак глобальним текстовим 

концептом у підкорпусі текстів М. Джонсона залишається концепт 

meaning, що свідчить про існування загальної наукової концепції, яка 

поєднує досліджувані тексти монографій цього автора. У відтвореній на 

матеріалі підкорпусу концептуальній системі М. Джонсона спостері- 

гається сталий розвиток концептів, лексикалізваних лінгвістичними  

та загальнонауковими термінами із збереженням фокусу на лінгвіс- 

тичній термінології, про що свідчить сталість позиції глобального 

концепту meaning.  

Динамічна когнітивна мапа, укладена на основі колекції текстів 

Дж. Лакоффа, характеризується послабленням активності ключових 

концептів, вербалізованих лінгвістичними та загальнонауковими 

термінами (model, category, world, thing, experience, time), і поступовим 

зміщенням у напрямку домену соціального життя людини (freedom, life), 

зокрема появою нових змістових зв’язків ключових концептів, 

характерних для зсуву в бік домену когнітивної соціології (human, 

freedom, people). 
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Найбільш розгалуженою за структурою є динамічна когнітивна мапа 

М. Тернера, яка характеризується найбільшим охопленням ключових 

концептів, характерних для домену когнітології. Розвиток концепції 

М. Тернера характеризується зменшенням кількості змістових зв’язків 

загально-лінгвістичних термінів (story, language, metaphor) і значним 

розгалуженням термінів предметної галузі когнітології (blend, integration 

network, frame, meaning), а також використанням у ролі глобальних 

текстових концептів лише когнітологічних термінів (space, blend). На 

відміну від кардинальних змін у когнітивних мапах М. Джонсона зміни в 

концетуальній структурі М. Тернера мають поступальний характер, про 

що свідчить збереження вузлів у когнітивній мапі і зміщення змістових 

зв’язків у напрямку домену когнітивної психології.  

Подібно до системи концептів М. Тернера у частотному ідіословнику 

підкорпусу Дж. А. Фельдмана ключові концепти meaning і metaphor не 

належать до високочастотних, а у побудованій когнітивній мапі на 

матеріалі одного тексту концепт meaning знаходиться на другому рівні 

похідних і metaphor – на четвертому. Водночас терміносполучення,  

у яких вербалізуються ці концепти у тексті Дж. А. Фельдмана,  

є характерними також для підкорпусів М. Тернера та Дж. Лакоффа  

за даними КАТЛтаНК. 

На підставі результатів когнітивного мапування корпусу англомовних 

текстів з лінгво– та нейрокогнітології доходимо висновку, що аналізовані 

праці Дж. Лакоффа та його співавторів у своїй динаміці вписуються в 

когнітивно-соціологічний напрям зазначених предметних галузей, моно- 

графічне видання М. Джонсона, скоріше, належить до онтологічного  

або власне когнітивноого вектору досліджень, а праці М. Тернера –  

до когнітивно-психологічного напряму сучасних когнітивних студій.  

Щодо Дж. А. Фельдмана, то за результатами когнітивного мапування 

тексту його праці, це – проміжна позиція між онтологічним і когнітивно-

психологічним напрямами. 
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Поліпарадигмально-полідисциплінарний підхід передбачає базування 

сучасного лінгвістичного знання на результатах цілого комплексу між– і 

полідисциплінарних розвідок та зумовлює звернення до людської 

свідомості, мовної системи, культури суспільства, новітніх технологій  

і т. п. при вивченні взаємовідносин мови – мовлення – мислення 

(О. М. Аматов, Ф. С. Бацевич, А. В. Корольова, Н. Є. Леміш, Ю. В. Ор- 

лова, О. О. Селіванова, Є. Ф. Сєрєбрєннікова та інші). 

Корпусна лінгвістика є однією з найперспективніших галузей 

сучасного прикладного мовознавства, а корпусний підхід, у свою чергу, 

дозволяє уникнути впливу суб’єктивного чинника – особистості автора – 

в процесі опрацювання матеріалу та максимально наблизитися до 

об’єктивного вивчення мови, спираючись «головним чином на реальний 

«живий» мовний матеріал, а не на мовну інтуїцію та інтроспекцію»  

[3, с. 5; 5, с.151]. Корпус текстів може виступати результатом фундамен- 

тального наукового дослідження з одного боку, з іншого – слугувати 

матеріалом верифікації функціонування окремих лексичних одиниць, 

колокацій, конструкцій тощо [2, с. 183]. Оскільки корпусний підхід 

дозволяє вивчати лексичні одиниці, отримувати дані про частоту 

словоформ, частоту лексем, граматичних категорій, про спільну 

вживаність лексичних одиниць, особливості їх сполучуваності тощо, то 

методологічним принципом, до якого ми звертаємось у нашій розвідці, є 

колострукційність. Колострукційність лежить в основі колострукцій- 

ного (колексема + колострукт = колострукція) аналізу, під яким,  

слідом за В. В. Жуковською, розуміємо «низку корпусно-базованих 
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лінгвостатистичних методів аналізу ступеню взаємного притягнення 

(mutualattraction) чи відштовхування (repulsion) між конструкцією та 

лексемами, що заповнюють певний слот цієї конструкції» [3, c. 81]. 

Засновники цього аналізу С. Гріс та А. Штефанович визначили спосіб 

вимірювання ступеня притягнення / відштовхування слів у таких 

конструкціях (через заповнення слотів граматичних конструкцій кон- 

кретними лексемами), що уможливлює встановлення між такими кон- 

струкціями межі [8, с. 123–124]. У нашій розвідці застосовано перший 

«чистий» колексемний тип колострукційного аналіза задля встановлення 

й верифікації типів ефекту, що реалізуються в англійській та українській 

мовах, на базі атрибутивних колокацій в одномовних корпусах (BNC і 

Mova.info) [4, 7]. Виходячи з можливостей зазначених корпусів, ми 

опрацювали результати перших 500 найчастотніших лівобічних 

атрибутивних колокацій для трьох лексем у кожній мові, на підставі  

чого було укладено відповідні реєстри. Зауважимо, що в англійській  

мові було залучено підкорпус наукових, а в українській – наукових  

та публіцистичних текстів через загальний менший обсяг корпусу 

української мови Mova.info. 

Спираючись на результати наших попередніх розвідок (Вайноренє 

2017, 2018, 2019), в межах нашого дослідження залучено лише лівобічні 

атрибутивні колокації з лексемами effect / ефект, result / результат, 

consequence / наслідок англійської та української мов, на базі яких 

встановлено універсальні і специфічні типи ефекту в обох мовах. 

Колокацією тлумачимо як сполучення слів, у складі яких один компонент 

(базовий або зв’язаний) визначається змістом, темою повідомлення  

та фразеологізує сполучення (наприклад, приймати рішення, брати  

до уваги), а інший компонент (вільний) характеризує базове слово  

і є семантично ключовим [1, с. 52; 9, с. 95]. Опрацювання укладених 

реєстрів лівобічних атрибутивних колокацій з лексемами effect, result і 

consequence, вилучених з BNC англійської мови, та з лексемами ефект, 

результат і наслідок, відібраних з Корпусу української мови Mova.info, 

дало змогу встановити типи, а також визначити вірогідні прототипи 

ефекту, вербалізовані в мовах вивчення. 

Найвищу частотність з прикметників, що вживаються з лексемою 

effect в англійській мові виявили такі одиниці, як: adverse –  

162; immediate – 158; significant – 157; з лексемою result: direct – 225; 

likely – 108; net – 97; з лексемою consequence: direct – 70; inevitable – 68; 

little – 41. В українській мові найчастотнішими атрибутами для лексеми 

ефект є економічний – 22; позитивний – 18 та негативний – 14; лексеми 
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результат: високий – 46; кінцевий – 44; позитивний – 41; лексеми 

наслідок: закономірний – 10; логічний – 4; прямий – 4. 

Загальна кількість повторюваних лівобічних атрибутивних  

колокацій у підкорпусі наукових текстів Британського національного 

корпусу BNC складає 9371 одиницю (effect – 6387, result – 2191,  

і consequence – 793).  

Кількісний аналіз реєстру атрибутивних колокацій з лексемами 

вилучених з підкорпусу наукових текстів BNC, засвідчив переважну 

більшість таких сполучень з лексемою effect в англійській мові – 68,16 %. 

Для зіставлення кількість атрибутивних колокацій з лексемою result у 

відсотковому відношенні складає 23,38 %, а з лексемою consequence – 

лише 8,46 %.  

Загальна кількість повторюваних лівобічних атрибутивних колокацій 

у підкорпусах публіцистичних та наукових текстів Корпусу української 

мови Mova.info складає 1257 одиниць (ефект – 381, результат –  

815, наслідок – 61). 

Кількісний аналіз реєстру атрибутивних колокацій з лексемами 

ефект, результат і наслідок, вилучених з підкорпусів публіцистичних і 

наукових текстів Корпусу української мови Mova.info, продемонстрував 

превалювання таких сполучень з лексемою результат в українській  

мові – 64,84 %, кількість атрибутивних колокацій з лексемою ефект у 

відсотковому відношенні складає 30,31 %, а з лексемою наслідок –  

лише 4,85 %.  

В англійській мові найчастотнішими колокаціями є сполучення  

з лексемою effect – 68,16 %, а в українській мові з лексемою результат – 

64,84 %, що власне акцентує саме на результативності наслідків.  

Визначаючи прототип як найяскравіший зразок з цілої категорії 

(Ковалева, 2012; Коваленко, 2018; Малинович, Малинович, 2012; Lakoff, 

1987; Rosh, 1978), то, на наш розсуд, абсолютно логічним є виділення 

прототипів ефекту (результату / наслідку) на основі найчастотніших 

атрибутивних одиниць в повторюваних колокаціях з аналізованими 

лексемами [6, с. 163]. 

Прототипними для англійської мови, за результатами нашого 

корпусного дослідження, є за типом оцінки (позитивна / негативна) – 

13,49 % (1264 вживання), за вказівкою на результативність – 12,83 % 

(1202 вживання), за ступенем значущості – 9,71 % (910 вживань). 

Прототипними для української мови є за типом оцінки (позитивна / 

негативна) – 21,72 % (273 вживання), за ступенем означеності – 12,57 % 

(158 вживань), за вказівкою на результативність – 11,69 % (147 вживань).  
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Отже, для англійців і для українців акцент фокусується на важливості 

оцінки ефекту та його результативності. Увага англійців концентрується 

також на ступені значущості ефекту, а українці, у свою чергу, більшу 

увагу звертають на ступінь означеності ефекту. У перспективі вбачаємо 

залучення інших мов з метою відтворення картин світу їх носіїв, зокрема 

й у національних корпусах мов. 
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Внаслідок інтенсифікації процесів міжнародної інтеграції та 

глобалізації, а також економічної та політичної поляризації світового 

суспільства все більшої актуальності набуває питання збереження 

мовного та культурного розмаїття. Особливу увагу сучасних лінгвістів 

звернено до проблеми функціонування та збереження міноритарних мов, 

що знаходяться під значним впливом мажоритарної мови. 

На сьогоднішній день на території Шотландії одночасно 

функціонують три мови:  

– шотландська англійська (Scottish English), територіальний варіант 

літературної англійської мови, є офіційною мовою Шотландії; 

– шотландська мова Скотс (Scots), що має статус міноритарної 

регіональної мови; 

– шотландська гельська (Scottish Gaelic), що є міноритарною, проте 

другою офіційною мовою Шотландії. 

Обидві міноритарні мови, шотландська мова Скотс та шотландська 

гельська мова, незважаючи на визнання у 1992 р. Європейською хартією 

регіональних мов і мов меншинств, внаслідок тривалого перебування  

в одному комунікативному просторі з шотландським варіантом 

англійської мови, наразі потребують низки заходів задля збереження та 

подальшого розвитку. 

Необхідність розробки вищезазначеної проблеми на території 

сучасної Шотландії глибоко усвідомлюється зарубіжними (R. Crawford, 

J. Considine, C. Mark, A. L. K. Nihtinen, L. Pike, S. Pons-Sanz,  

Ch. Robinson), зокрема шотландськими (A.J. Aitken, M. G. Dareau,  

A. MacCoinnich, I. Macleod, R. W. McLeod, S. Rennie), науковцями. 
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Складна мовна ситуація, що склалась у Шотландії, пояснюється 

здебільшого історичним розвитком шотландської держави, численними 

утисками, громадянськими війнами та значною еміграцією корінних 

шотландців на початку ХХ століття.  

Шотландська гельська мова належить до кельтської гілки індо- 

європейської мовної сім’ї. До ХІ століття вона поширилась майже всією 

територією теперішньої материкової частини Шотландії і утвердилась 

як мова шотландського королівства. Основні події, що спричинили 

занепад шотландської-гельської мови, пов’язані з внутрішнім розколом у 

шотландському суспільстві. Приблизно з ХІІ століття мова поступово 

витіснялась з рівнинних територій на північ та захід країни до нагір’я та 

островів. З XVII століття починається поступова втрата носіїв мови, і як 

наслідок, самої гельської мови. З середини ХVІІІ століття велика,  

а часом і вимушена еміграція, та різні репресивні заходи, а також 

загальні економічні та культурні зміни спричинили її поступовий занепад 

[1, c. 197–198].  

Сьогодні немає моноглоттів, які говорять гельською мовою, і багато 

молодих носіїв користуються у всіх сферах переважно англійською 

мовою. Багато колишніх гельськомовних районів наразі англомовні.  

Під час перепису населення 2001 року в Шотландії в цілому нарахову- 

валось 58 969 носіїв гельської мови віком від 3 років – лише 1,2%  

від загальнонаціонального населення. Приблизно 7 094 особи ствер- 

джували, що здатні читати або писати гельською, але не розмовляти нею, 

а ще 27 538 могли розуміти гельську, але не говорити, читати та писати 

[3, c.24]. Таким чином, гельська мова зараз знаходиться в ослабленому 

стані як за кількістю носіїв, так і за інтенсивністю використання, що 

значно ускладнює процес її розвитку та збереження. 

Шотландська мова Скотс є германською мовою, що сформувалась на 

основі нортумбрійського діалекту підчас взаємодії германських племен 

англів, саксів, ютів та фризів з піктами та кельтами. Від ХІІ до кінця  

XVI століття Скотс була домінуючою мовою Шотландії. Основними 

подіями, пов’язаними із занепадом шотландської мови Скотс, є 

протестантська реформація в Шотландії (1560), Союз корон (1603) та 

Союз парламентів (1707). Фактично, з XVIІІ століття шотландські 

наукові діячі та письменництво свідомо починають відмовлятись від 

шотландської мови на користь англійської [4, c. 70].  

Негативний вплив англійської мови, стигматизації та упере- 

джень призвів до ситуації, коли шотландську мову Скотс часто вва- 

жали «сленгом», «діалектом», «поганою англійською мовою» та  

«мовою неосвічених людей та невігласів». Таким чином, втративши свій 
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офіціальний статус, Скотс довгий час зберігалась у розмовних діалектах 

та побутовому мовленні простого населення [5, c. 127].  

Незважаючи на те, що протягом останніх років зростає позитивне 

ставлення до шотландської мови Скотс, головною проблемою мови стала 

відсутність мовної обізнаності серед широких верств населення. Багато 

шотландців переходять з шотландської англійської на Скотс або  

зі Скотс на шотландську англійську залежно від соціальної ситуації. 

Наразі кількість носіїв оцінюється приблизно у 1,5 мільйона, що робить 

шотландську мову Скотс найбільшою міноритарною мовою на території 

сучасної Великобританії (звіт GRO (S) 1996) [4, c. 71]. 

Історія розвитку обох мов – шотландської гельської та шотландської 

мови Скотс – має цілий ряд подібностей. Кожна з мов тісно пов’язана з 

мовою сусідньої країни (шотландська гельська – з ірландською, шот- 

ландська мова Скотс – з англійською). Обидві мови з’явились на 

території сучасної Шотландії приблизно в один історичний період. 

Кожна з мов, свого часу була офіційною мовою країни (мовою коро- 

лівської знаті, літератури, судочинства, торгівлі). Втрата статусу 

відбулась внаслідок зміни державного устрою або політичної влади. 

Обидві збереглись до нашого часу у якості численних діалектів окремих 

регіонів. 

Після підписання (3 березня 2000 р.) та ратифікації (27 березня  

2001 р.) Великобританією Європейської хартії регіональних мов або мов 

меншин у Шотландії активізувалась діяльність щодо збереження та 

розвитку шотландської гельської та мови Скотс. Зокрема, обидві мови 

стали викладатись в освітніх закладах усіх рівнів га форм власності. Для 

цього видаються якісні навчальні матеріали, словники, наукова та 

художня література тощо. Гельською мовою відбувається трансляція 

телевізійного каналу BBC Alba. Фінансування програми розвитку 

повністю проводиться за рахунок власних коштів шотландського уряду.  

Однак слід наголосити й на певних недоліках шотландської 

регіональної мовної політики, серед яких: 

– недостатня кількість кваліфікованих викладачів; 

– відсутність законопроектів із впровадження та використання 

регіональних мов в адміністративній сфері та сфері охорони здоров’я. 

На сьогоднішній день, на відміну від шотландської гельської мови, 

яка має статус офіційної у Шотландії, мова Скотс не може отримати цей 

статус через відсутність єдиного літературного стандарту та наявності 

численних діалектів.  

Більш того, шотландська гельська мова зараз знаходиться під 

серйозною загрозою зникнення. Якщо під час перепису населення 2001 
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року в Шотландії в цілому нараховувалось 58 969 носіїв гельської мови 

віком від 3 років, то у 2020 році дослідження, проведене групою 

гельських експертів та соціолінгвістів з Університету нагір’я та островів 

(University of the Highlands and Islands (UHI), показало, що лише 11000 

людей щоденно спілкується гельською мовою [2]. Як доречно вказує 

професор Кончур Ó Джолаган (Conchúr Ó Giollagáin) більше енергії 

треба спрямовувати на заохочення населення спілкуватись гельською 

мовою у будь-якій ситуації, слід «заохочувати говорити нею зі своїми 

дітьми в соціальних ситуаціях та у сімейному колі» [2]. 

Таким чином, незважаючи на активну діяльність уряду Шотландії, 

обидві мови – шотландська гельська та шотландська мова Скотс – потре- 

бують подальшої підтримки та вдосконалення програми збереження  

та популяризації. Сьогоднішня неоднозначність та невизначеність  

мовної політики не дозволяє спрогнозувати подальший розвиток  

та зміну мовного статусу міноритарних мов Шотландії, так само  

як і їх збереження. 
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Сьогодні в контексті антропоцентричної парадигми звертання 

досліджується не тільки як структурний елемент речення з певним 

набором функцій, а і як соціокультурний та етнокультурний компонент 

[1; 3; 4; 5; 6; 7]. Хоча в науковій літературі звертання віднесено до 

вагомих мовних універсалій, та в кожній лінгвокультурі форма звертання 

в рамках мовленнєвого етикету реалізуються по-різному і має специфічні 

структурні, семантичні та етнічні особливості [1, с. 3]. Вибір іменних  

та займенникових форм звертання зумовлюють також такі чинники  

як соціальний статус, рівень освіти, вікові та гендерні особливості 

комунікантів, важливу роль відіграють настрій та емоційний стан 

співбесідників [6, c. 73–75].  

Мета нашого дослідження: з’ясувати специфіку вживання різних 

іменних форм звертання в українських та німецьких теленовелах для 

ілюстрації позитивних та негативних емоцій на екрані. Для досягнення 

поставленої мети треба розв’язати наступні завдання: 1) виокремити з 

потоку позитивних та негативних емотивних висловлювань іменні 

звертання; 2) класифікувати зафіксовані звертання за семантичними та 

структурними ознаками; 3) порівняти співвідношення та частотність 

різних типів звертання на матеріалі позитивних та негативних емотивних 

висловлювань; 4) провести паралелі в обох досліджуваних мовах. 

Матеріалом для дослідження стали звертання з масиву речень 

оригінальних німецьких: «Sturm der Liebe», «Alisa – folge deinem Herzen» 

та укракїнських «Тільки кохання», «Дві матері» теленовел (8000 речень, 

біля 60000 слів). Кількість звертань на матеріалі української мови 

виявилася значно вищою, так само як і словотвірна та синонімічна 

варіативність.  
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На матеріалі обох мов звертання в висловлюваннях  

на позначення негативних та позитивних емоцій були поділені  

на 3 групи (див. рис (1), (2)). 

1. Антропоніми; 

2. Родинні номінації (відповідно до функції в родині); 

3. Пестливі, іронічні, емоційні номінації.  

 

 
Рисунок 1. Типологізація звертань в висловлюваннях з негативними 

емоціями на матеріалі української та німецької мов у відсотках. 

 

 
Рисунок 2. Типологізація звертань в висловлюваннях з позитивними 

емоціями на матеріалі української та німецької мов у відсотках. 

 

З наведених діаграм можна зробити висновок, що в моделюванні 

звертань персонажних реплік у німецьких та українських теленовелах 

наявні деякі розбіжності, так само як наявні розбіжності в моделюванні 

позитивних та негативних емоцій. 
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В обох досліджуваних мовах найбільш продуктивною моделлю 

виявились звертання-анатропоніми в препозиції до речення. Звертання 

німецькою мовою є майже стовідсотково антропонімами, які вживаються 

без будь-якої додаткової суфіксації: Lars, Adrian, Tina. В українській мові 

спостерігається висока варіативність форм імені: Сергій, Сергійко, 

Сергійчику; Алю, Альбіно, Альбіночко, Алюню. 

Родинні номінації виявилися більш типовими в україномовному 

масиві тексту. На матеріалі німецької мови були зафіксовані тільки 

частотні звернення до матері в 3 варіантах: Mama (мама), Mutti (матуся), 

Mutter (матір) словоформи та поодинокі номінації батька Papa (тато), 

Vater (батько). На матеріалі української мови визначені різні родинні 

функції в ролі звертання, з різними продуктивними словотвірними 

моделями суфіксації: тато, татусю, таточко, мамо, мамочко, матінко, 

доню, донечко, сину, синку, синочку, сестро, сестричко, брате, братику, 

тьотю, дідусю, бабусю.  

Пестливі, іронічні та емоційні номінації в обох мовах більш частотні 

у матеріалі позитивних емотивних висловлювань. В українських 

теленовелах зазначено більш широкий синонімічний спектр, частотними 

прикладами виявилися: кохана/ коханий, красуня, білочко, розумниця, 

помічниця, сонце, сонечко, кицю, дорогенький, маленька моя, люба. В 

німецьких теленовелах частоними виявились тільки звернення Schatz 

(дорогий), Liebling (коханий, любий), в ролі нечастотних прикладів 

зафіксовані Engel (янгол), Späzchen (горобчику), Amore (любов моя), 

Mäuschen (мишеня), Streber (ботан), Mistkerl (падлюка), Idiot (ідіот). 

За умов універсальності морфологічних засобів парадигмам форм 

звертання в кожній мові наявні свої структурні особливості [1, с. 3]. В 

українській морфологічній системі для реалізації функції звертання існує 

особлива форма кличного відмінку. В сучасній німецькій мові такої 

форми іменника не має, а її функції виконує називний відмінок [2, с. 68]. 

Відмінність форм називного та кличного відмінків в українській мові 

надає останньому певної виразності, у німецькій ж мові номінатив 

звучить стилістично нейтральніше [2, с. 70]. Емотивний ефект більш 

нейтрального німецького найменування за необхідністю підсилюється 

імпліцитно через додавання інтенсифікаторів. Крім того серед антро- 

понімічних розбіжностей української та німецької мов слід зазначити 

наявність імен по батькові в українській мові, що в німецькій мові 

нівелюється етикетними шаблонами звертання. 

У фактичному матеріалі теленовел обох мов не були зафіксовані 

поширені звертання, продуктивними структурними моделями стали: 
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непоширене звертання, модель звертання + інтенсифікатор та звер- 

тання + займенник «мій». 

На матеріалі української мови в емотивних висловлюваннях 

теленовел зафіксовано значно вищу щільність звертань, так само як вищу 

словотвірну і синонімічну варіативність. Крім того, в українській мові 

значно більше уваги приділяється родинним зв’язкам, які підкреслю- 

ються через звернення з номінацією усіх членів родини. В німецькій мові 

можна простежити такий зв’язок тільки до матері. Пестливі, та емотивні 

звернення в українській мові наявні як в реченнях з позитивною, так і у 

реченнях з негативною емотивністю, тоді як в німецькій мові даний тип 

звернень в реченнях з негативною емотивністю нечастотний. Найбільш 

ефективний тип звертання в обох мовах антропонімічні варіанти з 

можливим додаванням інтенсифікаторів. 
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New terms describing new concepts, notions are created in science, 

technology, in professional slang and are unknown to TL speakers. These new 

terms and term combinations comprise the massive amount of terminological 

vocabulary. Each language has acquired 3000 new words annually. Unknown 

terms often used in scientific and technical texts to signify constant developing 

process are called terminological neologisms. The progress of science and 

industry causes the appearance of many terms-neologisms in professional 

languages or LSP, for eg.: bomb – радіоактивне джерело (мед.); summit – 

саміт, симпозіум (політ.); transfer – трансфер (тур.); anime – аніме (кіно); 

political correctness (P.C.) – політкоректність, норма поведінки, прийнята 

у політичних колах (філ.) [1, с. 73]. 

Neologisms (from Greek «neo» new and «logism» word) are new words or 

combinations of words, idioms and fixed phrases appearing in the language to 

determine a new object or to express a new concept due to the development of 

social life, culture, science and technology [2]. 

New meanings of already existed terms are also considered as neologisms. 

The problem of translating new terminological vocabulary ranks high in the 

list of translation issues because these terms are not identified in dictionaries 

yet, even in the newest specialized dictionaries. In 1975 French linguist, 

lexicographer and terminologist A. Ray writes that neologism will be 

perceived as belonging to the language in general or only to one of its special 

usages; or as belonging to a subject-specific usage which may be specialized 

or general [3, с. 3]. 

Nowadays, modern linguists consider terms-neologisms as terms express 

novel concepts either through coining a new vocabulary item or through 
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attaching a new meaning to an already existing one [4; 5]. Terms-neologisms 

appear in different subject fields (manufacturing, mining, building, trading, 

international relations, etc.) and are applied in a very limited sphere. New 

terms are especially useful to signify new phenomena, formed by combining 

existed words or by giving words new and unique suffixes and prefixes, with 

the help of abbreviation, blending or with intentionally rhyming words. 

Modern English terminology is a very productive system that is why correct 

translation of professional terms becomes vital for successful understanding, 

normalizing and usage these terms in world terminology system in accordance 

with international standards. 

New terms (neologisms), that have appeared recently in English and are 

absent in the English-Ukrainian dictionaries cause translation difficulties. To 

translate new terminological vocabulary correctly and adequately, it is needed 

to analyze the structure of new terms or term combinations, for example, in the 

word «resupply» prefix «re» expresses repetition of an action, «supply»  

means «запас, поставляти, постачання», so the main meaning of the word 

«resupply» is «повторне поповнення запасу», cp. recapitalization, 

renovation, reduplication. 

One of the common ways of new terms translation is a selection of proper 

synonyms in Ukrainian (analogue translation). An international word of the SL 

can be often substituted in the process of translation with another international 

word of TL that is synonymous or close to it (or of the same) meaning. The 

substitutions are mostly performed in larger context, though sometimes they 

may also be carried out at language level. The selection of a meaning from 

different synonyms depends on the context. So, if the term can have only one 

equivalent, it may have several analogues or synonyms in SL and TL. 

Translation with the help of analogue signifies the quality of translation. 

The next steps should be included in seeking suitable substitutions: 

1) bilingual general and specialised dictionaries may be consulted first; 

whether or not they produce answers or clues, they must be followed up with 

careful checks and cross-checks in SL and TL monolingual dictionaries to 

determine cognitive and pragmatic equivalence; 

2) translator has to consider the possibility of a misprint, misspelling or 

variant spelling; 

3) if non-equivalent term is established as a misprint, misspelling, misuse 

of words, rare spelling, etc., the deviation is normally ignored and the correct 

term is translated; 

4) if non-equivalent term is found as unknown proper name (a person or a 

geographical name), it is normally transcoded with some additional 

information (e.g., Brangelina is used to refer to supercouple Brad Pitt and 
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Angelina Jolie, Tebowing – description of a prayerful victory stance derived 

from NFL quarterback Tim Tebow); 

5) if it is a term-neologism, translator has the choice of various procedures 

(transcoding, creating new term, literal translation, general or cultural 

equivalent, label) depending on various considerations (importance of referent, 

the type of a text, the nature of readership); 

6) when the name of a new or unimportant institution is identified, it is 

either transferred with a statement of its function and status, or replaced by a 

generic name, such as «body», «committee», «company», etc., with a statement 

of its function; 

7) an old ‘linguistic’ word used in a new sense (e.g., jogging, kicks) may 

require componential analysis before translation and therefore may be 

translated with the help of transformations adding two or more words. Here 

may be given an approximate cultural equivalent (as above) or, for a more 

technical text, be transferred, accompanied by a brief functional definition that 

explains the purpose of the referent. A descriptive definition states its size, 

colour, composition. 

Many international terms are semantically condensed and can be translated 

into TL only with a descriptive way. For example, civilizable той, що 

піддається цивілізуванню / цивілізації; classifiable той, що піддається 

класифікації, readability – властивість до читання, читабельність. 

Non-equivalent terminological vocabulary means that the TL has no direct 

equivalent for a word that occurs in the SL. The following phenomena cause 

the appearance of non-equivalent terminological vocabulary: 

1) specific concepts of culture; 

2) the SL concept is not lexicalized in the TL; 

3) the SL is semantically more complicated than the TL; 

4) the term in both SL and TL has different lexical meanings; 

5) the term from the SL does not exist in the TL; 

6) there are differences in forms of terms in both SL and TL; 

7) there are differences in frequency and purpose of using specific forms  

of terms; 

8) the use of the term borrowed from the third language in the SL. 

Some of non-equivalent terminological vocabulary often exists in dealing 

with the translation of terminology that’s why there are some strategies used 

by professional translators in dealing with non-equivalent vocabulary: 

1) translating with a more general word; 

2) translating with a more neutral, less expressive word; 

3) translating with cultural substitution; 

4) translating with loan word or a loan word with explanation; 
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5) translating with paraphrase of related word; 

6) translation by paraphrase of unrelated word; 

7) translating with omission. 

To sum up, we conclude that new terminological vocabulary despite the 

fast process of its appearance should be rendered and translated correctly and 

adequately. Translator should never ‘abandon’ a non-equivalent new term,  

so that it cannot be ignored. On the contrary, it should be made some kind  

of guess at the new term, it should be some compromise between the most 

likely contextual meaning of the word and the meaning suggested by the 

morphology or form of a new term. 
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Ці слова розрізнюються за додатковою характеристикою поняття, що 

вони висловлюють. 

Beautiful має смисловий відтінок, який «справляє приємне 

враження», «приносить естетичну насолоду», «приємний для ока, для 

слуху»: a beautiful woman, thing, scene, figure – красива жінка, річ, пейзаж, 

фігура; beautiful music, voice, song – гарна (-ий) музика, голос, пісня: He 

cared for beautiful things (Oscar Wilde) – Він любив гарні речі. What a 

beautiful voice you have! (Bernard Shaw) – Який у Вас гарний голос!  

Прикметник beautiful вживається тільки по відношенню до жінки: 

Don’t you think that boy’s mother is the most beautiful woman of her age 

you’ve ever seen (Galsworthy). – Як на мене, мати того хлопчика 

найгарніша зі всіх жінок її віку, яку я коли – небудь бачила. У випадках, 

коли мова йде про дітей, цей прикметник вживається по відношенню як і 

до хлопчика, так і до дівчинки: We were welcomed by a most beautiful girl 

(Charles Dickens). – Нас радо зустріла дуже красива дівчинка. …asked 

Amelia about that beautiful boy who had been within (Thackeray). – ... 

запитали Амелію про того красивого хлопчика, який був в будинку. В 

розмовній мові прикметник beautiful може мати значення «дуже гарний», 

«чудовий», тому у цьому значенні воно у вищезазначений синонімічний 

ряд не входить: The next day it was bright, beautiful weather. – Наступного 

дня була ясна, чудова погода [1, c. 20-21]. 

Handsome має смисловий відтінок, який «справляє приємне 

враження правильністю пропорцій, правильними рисами, поєднанням 

тонів»: a handsome man, house – гарний чоловік, дім: He was very young 

and handsome (Bernard Shaw). – Він був дуже молодим та гарним. Цей 

прикметник зазвичай вживається по відношенню до людини чоловічої 
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статі: He was handsome man with blue eyes and fair hair. – Він був красивий 

чоловік з блакитними очима і білявим волоссям. Однак, його можна 

вжити і по відношенню до жінки, але лише тоді, коли цей прикметник 

втрачає емоційне забарвлення і вказує лише на правильність пропорцій 

фігури жінки або на правильність рис обличчя: Would you describe that 

lady as beautiful or handsome (Hornby). – Ви знаходите цю жінку красивою 

або прекрасною? Слід взяти до уваги: цей прикметник може мати 

значення «значний» (a handsome sum, present) і «великодушний»  

(a handsome compliment). 

Fair має смисловий відтінок, який вказує на красу, пов’язану  

із внутрішньою чистотою, свіжістю, молодістю; на щось, що має  

характер світлого та веселого. Цей прикметник, на відміну від 

вищезгаданих, привносить в судження елемент суб’єктивності:  

After supper Allan sang sweet songs to the fair guest as she sat by Robin’s 

side. – Після вечері Алан співав мелодичні пісні прекрасній гості,  

яка сиділа поряд із Робіном [1, c. 22]. 

Lovely підкреслює не стільки об’єктивну естетичну цінність, якою 

визначається, скільки емоціональне сприйняття того, хто говорить, і 

вживається по відношенню до того, що викликає почуття захоплення.  

В розмовній мові цей прикметник зазвичай має значення «чудовий», 

«чарівний», «приємний»: He said you had a lovely house (Galsworthy). – 

Він сказав, що у вас чудовий будинок. She is very pretty – very. In fact, 

she’s lovely (Thomas Hardy). – Вона дуже гарненька – дуже. Власне, вона 

чарівна. Також, цей прикметник може мати значення «веселий», 

«цікавий»: to have a lovely time – весело проводити час; a lovely joke – 

цікавий жарт; a lovely party – веселий вечір: Mr. Lewes had a lovely time at 

Weybridge (Elliot). – Містер Л’юїс провів дуже весело час у Уейбріджі. 

What a lovely joke (Hornby). – Який веселий жарт! [1, c. 23] 

Good – looking має смисловий відтінок, який вказує на гарну, 

приємна зовнішність; вживається тільки по відношенню до людей: She 

never told me he was so good – looking (Oscar Wilde). – Вона ніколи не 

говорила мені, що він такий гарний собою. 

Pretty має смисловий відтінок, який вказує просто на зовнішній 

вигляд, привабливий внаслідок ніжності, витонченості, вишуканості і 

іноді жіночності. Зазвичай вживається по відношенню до чого – небудь 

або кого – небудь порівняно невеликому, маленькому: a pretty girl, a 

pretty child, a pretty little garden – гарненька дівчинка, дитина, садочок: Is 

your sister – in – law a nice pretty woman? – Ваша невістка приємна 

гарненька жінка? A pretty little house stood at the top of the lane with a 

garden before it (Charlotte Bronte). – Гарненький маленький будиночок із 
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садочком стояв в кінці алеї. Не слід змішувати прикметник pretty з 

прислівником pretty, який має значення «досить», «доволі» і поєднується 

тільки з прикметниками і прислівниками: pretty hot – досить жарко; pretty 

much – доволі багато: He himself was a good steady workman, and, as such, 

pretty certain of steady employment. – Він був хорошим робочим і, як 

такий, був досить впевнений у постійній роботі [1, c. 24]. 
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Cкладним є питання про переклад міжнародних стандартів і псевдо-

інтернаціональних слів. Науковий стиль – це один з функціональних 

стилів загальнолітературної мови, який обслуговує сферу науки і 

виробництва. У всіх наукових текстах зустрічається великий відсо- 

ток інтернаціональних слів. Технічний та науковий процес перекладу 

потребує від перекладача високий рівень володіння іноземними мовами, 

необхідними знаннями в сферах теми перекладу і вільної орієнтації в 

науково-технічній термінології. 
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Під категорію інтернаціональної лексики потрапляють слова, які 
існують в декількох мовах, маючи при цьому ідентичне значення. 
Інтернаціоналізм – слова, що збігаються за своєю формою (ураховуючи 
відповідні звукових, графічних одиниць в конкретних мовах) з повним 
або частковим змістом, що виражають поняття міжнародного характеру 
зі сфер культури, науки, політики, техніки і функціонують в різних 
неспоріднених (не менше ніж в трьох) мовах» [1, с. 298]. 

Як правило, процес перекладу таких лексичних одиниць не викликає 
ускладнень, навпаки, вони часто виконують в тексті роль свого роду 
«підказок», з їх допомогою легше зрозуміти сенс цілого, навіть  
якщо не всі слова в тексті знайомі. Проблема виникає в тих випад- 
ках, коли у інтернаціональних слів є чисто українські синоніми,  
а вибір між двома синонімами може залежати від характеру тексту  
і його адресата [2, c. 114]. 

Частими є випадки, коли через несумісність у значеннях паралельних 
інтернаціональних одиницях утворюються визначальні стилістичні та 
смислові викривлення у процесі їх буквального перекладу. Так, інтер- 
національні одиниці можуть бути в ролі «істинних друзів перекладача», 
так і в призначенні «хибних друзів перекладача» інтернаціональні 
одиниці можна поділити на такі базові групи [2, c. 113]: 1) лексичні 
одиниці з абсолютним збігом у формі в мовах перекладу й оригіналу. 
Такі слова займають 88% від усього пласту лексики, 2) лексичні одиниці 
з неповними розрізненнями в образах графіки, які займають 9% від 
усього пласту лексики, 3) лексичні одиниці зі значними відмінностями в 
образах графіки, які становлять всього 3% від усього пласту лексики. 
Наведемо такі приклади слів з латини, які проникли в англосаксонську 
мову і які змогли зберегтись до сучасного стану англійської мови. Це 
лексичні одиниці, які мають зв’язок з поняттями релігії: papa (pope) від 
Lat. papa , engel (angel) від Lat. Angelus [3, c. 16]. 

В. Акуленко надає іншу класифікацію інтернаціональних одиниць: 
він виокремлює: словотвірні, фонетичні, фразеологічні, семантичні 
[1, c. 24]. 

Перекладач мусить використовувати особливий підхід до перекладу 
інтернаціональної лексики, яка займає вагому роль серед запозичень. 
Інтернаціоналізми, які абсолютно повністю збігаються за своїм 
значенням, зустрічаються дуже рідко. Фігурує чимала група лексичних 
одиниць і термінів, які мають назву «хибні друзі перекладача» 
(наприклад data дані, contribution технологічний, decade десятковий, 
simulation моделювання, instance екземпляр,), транслітерація як спосіб 
перекладу яких може привести до аномалії змісту самого тексту.  
В значенні термінологічних одиниць застосовуються як лексичні 
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одиниці, що можуть використовуватись тільки в межах одного  
стилю, але й професійні значення слів загальної лексики. Такі слова,  
як «klystron -клістрон», «coercivity – коерцитивність «часто вживаються 
в матеріалах з електротехніки, рідно можна зустріти за кордонами 
науково-технічних текстів [4, c. 148]. 

Переклад такої лексики допускає використання прийому дослівного 
перекладу. You may experience discomfort in the form of eyestrain – У вас 
може з’явитися дискомфорт у вигляді напруги зору. Можна сказати,  
що перекладач може передавати конкретне вираження одиниці  
мови буквально, але лише в тих випадках, коли мовне почуття  
і досвід підказують йому, що використаний їм переклад для  
визначеної мовної ситуації є адекватною передачею. До часткових 
невідповідностей відносяться випадки, коли слово в рідній мові 
збігається зі словом в іншій мові, але тільки в одному з його кількох 
значень або коли у слова в одній мові є значення, відсутні у нього в іншій 
мові. Наприклад, «German national statistics office» – Національне 
статистичне управління Німеччини.  

Інтернаціональна лексика характеризується спеціалізацією значень.  
У текстах зустрічається безліч лексичних одиниць, підбирати від- 
повідний елемент яких доводиться з урахуванням контексту. «In testing 
such dishwasher, a first step might be to attack program operations» – 
Тестування пральної машини починається з перевірки основних режимів. 
В цьому прикладі слово «attack» замінено українським словом перевірка, 
що є типовим для українського тексту. 

Часто використання інтернаціональних значень при перекладі 
англійських інтернаціоналізмів на українську мову призводить до 
порушень стилістичних норм мови і викликає неадекватний ефект у 
читача. Наприклад, «Open the door very carefully if the dishwasher is 
operating, there is a dramatic risk of water squirting out», Як еквівалент 
прикметника «dramatic» перекладач може дати його аналог драматичний 
ризик замість значний.  

Труднощі перекладу інтернаціональної лексики полягають у тому, що 
перекладач допускає в перекладі буквальний переклад і порушує норми 
рідної мови (мови перекладу). У той же час це положення (допустимість 
буквального перекладу термінів і термінологічних сполучень в ряді 
окремих, рідкісних, випадків) може послужити і джерелом помилок  
в перекладі. На підставі результатів дослідження перекладу інтер- 
національної лексики встановлено причини помилок: переконаність  
в однозначності лексичної одиниці і граматичної форми; змішання 
зовнішнього образу лексичної одиниці; використання аналогії; переклад 
лексичної одиниці конкретними значеннями, ніж вони мають; невміння 
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підшукати аналогію для перекладу англійської лексичної одиниці 
[4, c. 149]. 

При перекладі важливо розрізняти справді інтернаціональні слова 
(тобто подібні за написанням або звучанням в різних мовах і збігаються 
за значенням) від слів, які при своєму зовнішній схожості мають різне 
значення. Необхідною ланкою при перекладі тексту є його аналіз.  
В результаті аналізу встановлюються відповідні смислові зв’язки і 
взаємини не тільки між одиницями оригіналу, але і між одиницями 
тексту перекладу. Осмисленню піддаються і зміст тексту, і функ- 
ціонально-стилістичні елементи – як іноземною, так і рідною мовою. 
Проникнення перекладача в зміст тексту має відбуватися до тих пір, поки 
він не відчує, що їм знайдена остаточна форма для передачі заданого в 
тексті змісту і був використаний весь раніше накопичений їм досвід 
(мовної, загальний, спеціальний) [1, c. 43]. 

Для еквівалентного відтворення слів необхідно вирішити цілий 
комплекс науково-методичних і практичних проблем: треба конкретно 
знати, що слід мати на увазі під еквівалентною передачею змісту тексту; 
розуміти механізм пошуку і відбору лексичних засобів; використовувати 
весь свій інформаційний запас і фонові знання; виділяти ті випадки,  
коли окремі слова англійського оригіналу можуть функціонувати  
в тексті таким чином, щоб використовувалася вся гама значення слова. 
Перекладачеві буває важко визначити, яке значення в тому чи іншому 
контексті превалює; як прийняти вірне «контекстуальне рішення», коли 
значення слів, зареєстрованих в словниках, збігається зі значенням 
одиниць української мови, але не в усьому обсязі. 
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This study set out to explore translation strategies for reproducing semantic 

tension in Russian and Ukrainian translations of John Maxwell Coetzee’s 

novel Disgrace with special regard to the rhetorical value of such tension.  

One of the essential features of Coetzee’s Disgrace is the rise of structural 

and semantic tension [1, p. 14] which exposes the novelty of the author’s 

meaning– and text-building strategies. Most prior research tended to focus on 

analyzing various means of creating tension in literary texts [5; 6]. The current 

paper discusses the issue of semantic tension in terms of its translatability in 

fiction. Therefore, the purpose of the present study is to ascertain the 

effectiveness of various translation strategies employed in Russian and 

Ukrainian versions of Coetzee’s Disgrace to render semantic tension. 

The plot of Disgrace revolves around the main character’s psycho- 

emotional response to a set of traumatic life events, such as his dismissal from 

the University after seducing his student; his daughter’s raping by a group of 

black men; the farm-attack on David, etc. Accordingly, the accentuated 

psychologism runs through the whole novel and becomes conspicuous largely 

due to the rise of the semantic tension which, in turn, represents various forms 

of the character’s psychoemotional tension, caused by certain traumatic 

event(s).  

This paper argues that semantic tension in Disgrace arises from the 

density, hyperconcentration of textual meaning(s) as a result of the author’s 

selection and combination of linguistic units with the purpose of creating the 

emphasized psychologism. Therefore, in this novel, semantic tension is 

signalled by various semantic deviations, caused by the author’s idiosyncratic 

usage of emotive and expressive lexicon, syntactic patterns, and figurative 

language. 
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Methodologically, the paper presents the analysis of semantic tension in 

terms of the «nodal points» technique [1, p. 13–15], which allows to focus on 

those lingual means that are significant for the rhetoric of semantic tension, 

both in the source and target texts. 

The above-mentioned characteristics of semantic tension predetermine the 

analysis of translation strategies for reproducing this phenomenon in 

Disgrace’s Russian and Ukrainian versions. It should be noted that a 

translation strategy is regarded as «a potentially conscious procedure» [8] for 

carrying out a particular translation task. Specifically, the translation strategy 

relates to the translator’s choices which demonstrate his / her linguistic 

preferences [4].  

Let us consider how the semantic tension is reproduced in Disgrace’s 

translations into Russian and Ukrainian: 

A flurry of anger runs through him, strong enough to take him by 

surprise. He picks up his spade and strikes whole strips of mud and weed 

from the dam-bottom, flinging them over his shoulder, over the wall. You 

are whipping yourself into a rage, he admonishes himself: Stop it! Yet at this 

moment he would like to take Petrus by the throat. […] Violation: that is the 

word he would like to force out of Petrus. Yes, it was a violation, he would 

like to hear Petrus say; yes, it was an outrage [7, p. 119]. 

Гнев внезапно охватывает его, настолько сильный, что даже 

берет его врасплох. Он хватает лопату и, ударами сдирая со дна 

целые комья травы и грязи, через плечо мечет их за стенку пруда. 

«Ты сам себя взвинчиваешь, – предостерегает он себя. – Прекрати!» И 

все же в этот миг он с наслаждением вцепился бы Петрасу в глотку. 

[…] «Осквернение» – вот то слово, которое ему хотелось вытянуть из 

Петраса. «Да, это было осквернение, – хотел услышать он, – да, это 

было насилие» [2, p. 106].  

Його раптово накриває хвилею гніву, такою сильною, що він і сам 

не сподівався. Він хапається за лопату і, здираючи з дна водосховища 

цілі смуги бруду й бур’янів, кидає їх через плече за стінку. «Ти сам 

накручуєшся, – умовляє він себе. – Припини!» Цієї миті йому хочеться 

схопити Петруса за горло. […] «Насилля» – йому хочеться витягти з 

Петруса це слово. «Так, це було насилля, – йому хочеться почути, як 

каже той: – Так, це було знущання» [3, р. 122]. 

Both in the original and translated fragments, semantic tension is brought 

about by the convergence of lexical units denoting psychic and physical 

exteriorization of emotions, as well as figurative language, and expressive 

syntax. Thus, the emotional lexicon is rendered by way of lexico-semantic 
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equivalence (flurry / гнев / гнів; violation / oсквернение / насилля; outrage / 

насилие / знущання), stylistic loss (You are whipping yourself into a rage / 

Ты сам себя взвинчиваешь / Ти сам накручуєшся), and stylistic gain (he 

would like to take Petrus by the throat / он с наслаждением вцепился  

бы Петрасу в глотку).  

Action verbs, which indirectly point to David’s psychoemotional tension, 

are rendered via lexico-semantic equivalence (He picks up his spade / 

 Он хватает лопату / Він хапається за лопату; to take Petrus by the 

throat / он с наслаждением вцепился бы Петрасу в глотку / йому 

хочеться схопити Петруса за горло).  

Grammar-related semantic loss, based on the substitution of the conditional 

mood by the indicative mood, occurs in the translation of the sentence he 

would like to hear Petrus say into Russian and Ukrainian (хотел услышать 

он / йому хочеться почути). Consequently, the idea of the character’s 

uncertainty and distract becomes weaker.  

Associative-figurative and functional equivalence in the translations is 

ensured by preserving the semantics and rhetoric of the verbal metaphor of 

high-intensity anger (A flurry of anger runs through him, strong enough to 

take him by surprise / Гнев внезапно охватывает его, настолько сильный, 

что даже берет его врасплох / Його раптово накриває хвилею гніву, 

такою сильною, що він і сам не сподівався).  

Syntactic equivalence in the Russian and Ukrainian translations of the 

original fragment reveals itself through retaining the same expressive syntactic 

patterns, including syntactic parallelism (it was a violation; it was an outrage / 

это было осквернение, это было насилие / це було насилля / це було 

знущання) and exclamatory sentence (Stop it! / Прекрати! / Припини!).  

Thus, in Russian and Ukrainian translations of Disgrace semantic tension 

is reproduced through lexico-semantic, syntactic, and associative-figurative 

equivalence, loss and gain.  
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Стрімкий розвиток науки і техніки, що спостерігається в Україні, як і 

у всьому світі, кожного дня спричиняє впровадження нових понять та 

термінів у різні сфери мови. Проте проблемою лишається те, що 

розуміти терміни стає дедалі важче. Ця проблема зумовлена по перш  

за все багатозначністю термінів. Тож оскільки саме багатозначність  

або полісемія є основним компонентом, що призводить до нерозуміння 

значень слів людьми, її вивчення заслуговує особливе місце у 

мовознавстві. 

Полісемія (грецьк. polysemos – багатозначний) – це наявність у 

мовної одиниці декількох значень. Лексична полісемія – це здатність 

одного слова означати різні предмети та явища дійсності. Для прикладу 

розглянемо два іменника. 

 

 

 



International scientific and practical conference 

108 

Таблиця 1.1  

Англійський 

іменник 
Значення 

Німецький 

іменник 
Значення 

«field» 

має наступні лексичні 

значення: 

1) поле, луг, великій 

простір; 

2) родовище; 

3)спортивний 

майданчик; 

4) поле бою; 

5) поле дії; 

6)галузь, сфера 

діяльності та ін. 

 

«das Feld» 

має наступні 

лексичні значення: 

1) поле; 

2) нива, рілля; 

3) поле даних, зона 

пам`яті; 

4) графа,  

клітинка та ін. 

 

Те лексичне значення, у якому виступає слово, визначається його 

сполучуваністю із іншими словами: «diamond-field», «field theory», 

«magnetic field», «field hockey», «to leave the field» (анг.); «elektrisches 

Feld», «etw. ins Feld führen», «etw. ins Feld führen» (нім.).  

Між значеннями багатозначного слова існує певний зв`язок, що дає 

можливість вважати їх значеннями одного слова 

Здатність слова мати декілька значень вважається однією з мовних 

універсалій. Лексична полісемія обумовлена, з одного боку, безмежністю 

зовнішнього світу як сукупності предметів і явищ, а з іншого боку, 

обмеженістю словникового запасу навіть найрозвиненішої мови.  

Лексична полісемія ставить перед дослідниками декілька сер- 

йозних теоретичних і практичних проблем. По словах В. В. Виноградова, 

«ці труднощі виникають в типових для тлумачних словників 

безперестанних змішеннях значень і вживань слова, в розпливчато- 

сті меж між значеннями і відтінками значень слова, в постійних 

розбіжностях у питаннях про кількість значень слова і правильності  

їх визначення» [1, с. 169]. 

Вирішення питань, пов’язаних з лексичною полісемією, складає 

істотну частину будь-якого лексикографічного проекту масштабу 

словника. Наукове обґрунтування принципів і способів розмежування 

омонімів, значень слова, відтінків значень закладає і основи подальшого 

лексикографічного опису кожної виділеної одиниці. 

Хоча навіть в деяких сучасних лексикографічних виданнях цей  

метод, мабуть, є основним, з середини 20 століття були запропоновані 

ряд підходів, спрямованих на формалізацію і, в деяких випадках, 

автоматизацію досліджень полісемії. 
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Існуючі сучасні методи вивчення полісемії можна звести  

до чотирьох груп: контекстологічні, структурні, психолінгвістичні і 

статистичні. 
Контекстологічний аналіз заснований на ретельному, хоча і не строго 

формальному аналізі тексту. У найбільш закінченому виді контексто- 

логічна теорія представлена в роботах Н.Н. Амосової. Центральним 

поняттям в цій теорії є «вказівний мінімум», який може бути лексичним, 

синтаксичним і лексико-синтаксичним, а також одно– і багаточленним. 

Аналіз елементів, що становлять вказівний мінімум, дозволяє виділити 

«контекстуальний набір», допустимий в межах одного значення даного 

слова, що реалізовується семантично. 

У рамках цієї теорії розрізняється змінний і постійний контекст. 

Змінний контекст, у свою чергу, розпадається на лексичний і синтак- 

сичний. Лексичний контекст визначається як «контекст, що містить 

такий вказівний мінімум, який сприяє реалізації значення слова за 

допомогою самої семантики того, що становить цей вказівний мінімум 

слова або комплексу слів» [2, с. 34]. 

Під синтаксичним розуміється такий контекст, вказівним мінімумом 

в якому служить сама синтаксична конструкція, елементом якої є слово, 

що семантично реалізовується, незалежно від лексичних значень слів, що 

входять в цю конструкцію.  

Основною проблемою при застосуванні контекстологічного аналізу  

в лексикографії є необхідність визначення складу контекстуальних 

наборів, в яких реалізується те або інше значення слова, і відсутність 

формальних методів їх виділення. Відсутність загальноприйнятої  

«теорії підкласів слів» призводить до того, що суб’єктивне розширення 

або звуження зони охоплення окремого контекстуального набору 

обумовлює розчленовування семантичного континууму на менше або 

більше число сегментів. Прикладом цього явища служить розбіжність 

числа значень одного і того ж слова в різних словниках. 

Серед проблем загальної лексикології, пов`язаних із використанням 

контекстологічного аналізу, по перш за все можна назвати зняття 

неоднозначності лексичних одиниць у тексті. У контексті міститься уся 

необхідна інформація для однозначного розуміння висловлення, при 

цьому усі елементи контексту інформативні – структура словосполу- 

чення, граматична форма слова, семантика слів, що поєднуються та 

порядок послідовності елементів.  

При перекладі текстів часто виникають проблеми із вибором слів 

через полісемію іноземної мови. Контекст грає важливу роль при виборі 

потрібного значення. Контекстуальні значення виникають під час 
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використання слів при мовленні, в залежності від оточення, і 

реалізуються під впливом вузького, широкого та екстралінгвістич- 

ного контекстів [3, с. 173].  

В межах загального поняття контексту розрізняється вузький 

контекст («мікроконтекст») і широкий контекст («макроконтекст»).  

Під вузьким контекстом мається на увазі контекст речення, тобто 

лінгвістичні одиниці, що становлять оточення цієї одиниці в межах 

речення. Під широким контекстом розуміють мовне оточення цієї 

одиниці, що виходить за рамки речення; це – текстовий контекст, тобто 

сукупність мовних одиниць, що оточують цю одиницю в межах, що 

лежать поза реченням, іншими словами, в суміжних з ним реченнях. 

Точні рамки широкого контексту вказати не можна – це може бути 

контекст групи речень, абзацу, глави або навіть усього твору (напр., 

розповіді або роману) в цілому [3, с. 174]. 

 Разом з цим нерідко мають місце випадки, коли навіть максимально 

широкий контекст не містить в собі ніяких вказівок відносно того, в 

якому саме значенні вживається в даному випадку та або інша 

полісемантична одиниця і, отже, який еквівалент має бути вибраний в 

даному випадку при перекладі. У цих випадках для отримання необ- 

хідної інформації потрібний вихід за межі мовного контексту і звернення 

до екстралінгвістичної ситуації. Під «ситуацією» мається на увазі, по-

перше, ситуація спілкування, тобто ті обставини, в яких здійснюється 

комунікативний акт; по-друге, предмет повідомлення, тобто обставини 

(сукупність фактів), що описується в тексті; по-третє, учасники кому- 

нікації [2, с. 176]. Іноді в цьому випадку говорять про « екстралінг- 

вістичний контекст» або про «контекст ситуації» (термін Дж. Ферса).  

Запропоновані в 70-ті роки психолінгвістичні методи аналізу 

лексичної семантики зробили крок у бік об’єднання формального і 

суб’єктивного підходів. Так, асоціативна методика заснована на підра- 

хунку частотності слів-реакцій, що виникають у інформантів у відповідь 

на слова-стимули. Вона дозволяє з певною мірою відтворюваності 

результатів встановити частоту вживання слова в тому або іншому 

значенні, відмежувати головне значення від другорядних, встановити 

специфіку функціонування багатозначного слова в тій або іншій підмові. 

За допомогою психометричних методів став можливим безпосередній 

вимір семантичної відстані між лексико-семантичними варіантами, 

актуалізованими в тому або іншому контексті. Окрім можливості 

формалізації таких понять як омонімія, полісемія та однозначність, 

психометричні методи дозволяють строгіше констатувати приналежність 

окремих елементів до тих або інших контекстуальних наборів. 
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Явище полісемії включає дуже багато аспектів і вимагає набагато 

глибшого дослідження, тому необхідно підкреслити, що питання ство- 

рення комплексного підходу до вивчення такого явища в лексикології як 

полісемія представляється цікавим і особливо злободенним нині в 

зв’язку із величезною кількістю багатозначних слів в різних мовах. 
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Psycholinguistics, as a scientific field, appeared not so long ago, in the 

twentieth century, but has already brought some scientific achievements.  

The topic of psycholinguistic studies is quite relevant and each day it is 

more and more in demand so many scientists work in this field of linguistic 

research. Among modern scholars who work in this sphere of translation we 

can mention such names as Kovshikov V.A. [1], Leontiev A.A. [2],  
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Piven N.M. [3], Rebrii O.V., Rebrii I. M. [4], Frumkina R. [5], Field J. [6], 

Hatzidaki A. [7], Slobin D. [8], etc.  

Various psycholinguistic studies are extremely relevant today, because 

they are a combination of two or more scientific fields, and make it possible to 

comprehend and explain the specifics details of the translation process and its 

features. It is important to admit that in the process of studying translation 

process, one cannot ignore the psychological factor of a person, because 

translation is not only a person’s speech activity, but also a reflection of his\her 

mental health, which bears the imprint of the psychological component and 

worldview of the translator. The subject of research of psycholinguistics is first 

of all language activity as a special type of human activity, its psychological 

content, structure, types (ways) in which it is carried out, forms in which it is 

realized, functions performed by it. As the researcher and founder of the 

national school of psycholinguistics O. Leontiev notes: «the subject of 

psycholinguistics is a language activity itself and the laws of its complex 

modeling» [2, p.65]. Psycholinguistics is closely related to translation studies; 

it clarifies it and contributes to more detailed research. Translation is a special 

type of communicative behavior, a process of communication, whether it is 

written or oral translation, which involves not only hearing ability, know- 

ledge and understanding of a foreign language, but to a large extent the 

psychophysiological characteristics of a person who perceives a foreign 

language. Therefore, the mental aspect of translation can and should be the 

subject of research. It is psycholinguistics designed to study language as a 

psychological phenomenon, to «reveal» the work of the translator, his real 

actions on a psychological level. Psycholinguistics offers a comprehensive 

approach to the study of such phenomenon as translation as the object of study 

of psycholinguistics and translation theory is general – language activity. Thus, 

as we can see, the combination of many components makes psycholinguistic 

research extremely difficult and comprehensive to study [6, p. 127]. 

Nowadays there are many approaches and principles of studying human 

speech activity. Among the most relevant are the following: 

– the first principle – the integrity of language activities. 

It is characterized by a combination of all, or some, forms of language in 

the language process. Here is an important integrity of language activity, 

which is the mandatory interaction of all components of its operations 

(semantic, syntactic, lexical, morphological, morpho-syntactic, phonemic and 

phonetic), all stages and levels of the language process.  

– the second principle – the defining value of linguistic semantics. 

This principle is characterized as the conditionality, subordination of all 

components of speech activity to the meaning and content of products and 
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results of this activity. Linguistic activity is aimed at extracting (in the 

perception of language) or creating and transmitting (in the generation of 

language) the meanings of language signs (universal meanings) and meanings 

(personal, individual meanings). 

– the third principle – the inseparable connection of speech activity with 

the individual. 

This principle is characterized by a certain complexity and ambiguity. Its 

characteristics must take into account the level of organization of the 

individual («higher» – worldview, ideals, social orientation, etc.; «middle» – 

character, features of mental processes, etc., «lower» – emotions, 

temperament, etc.) and which component of this level comes into contact with 

a certain component of language (for example, lexical, phonetic, etc.). 

Therefore, certain components of a particular level of personality may 

correlate with other components of language, and others – no. Here the activity 

influences mainly because both the process of speech generation and the 

process of its perception can occur and acquire appropriate characteristics only 

with the activity of the individual (mental, intellectual). 

– the fourth principle is genetic. 

This principle can be characterized by the fact that at different ages a 

person masters various forms of language (first – oral and «kinetic»,  

then written) and various operations of speech activity (first «primitive»,  

then complex), the characteristics of which change during human life  

[4, Pp. 182–184]. 

The problem of language translation from the standpoint of psycho- 

linguistics is the question of how the process of expressing the same thoughts 

by a translator by means of two different languages, the process of switching 

thinking from one language to another. Therefore, translation is not considered 

a special kind of speech, but a special kind of mental process. In other words, 

the question of translation as a psycholinguistic aspect is directly related to the 

interaction of language and thought. 

Recently, a lot of attention has been paid to so-called psycholinguistic 

models and approaches, which are based on the understanding of translation as 

a speech activity and which reflect the real actions of the translator, who first 

realizes the source material and forms his own understanding of this material. 

The translation process consists of two stages: understanding and translation. 

These two interdependent stages of the translation process differ in the nature 

of language actions. Firstly, the translator must analyze the information of the 

original text, and then there is a translation process of selecting the necessary 

language units to reproduce the original text. 
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Thus, the psychological approach plays an important role in the first stage 

of translation, which focuses on the study of the translation process, the study 

of the «human component» in translation, the analysis of the psychology of the 

translator’s choice of certain solutions in difficult situations. In order to reflect 

more fully the mental processes of the translator’s activity that the 

psycholinguistic model of translation is studied, which considers translation as 

a two-stage process: the translator’s transformation of his understanding of the 

original content into his internal program; the psycholinguistic translation 

model is not only based on the theory of language activity, but also fully 

reflects the real actions of the translator, describing all the processes that 

ensure the work of the translator at the psychological level. Psycholinguistics 

is an invaluable tool for analyzing the communicative process from the 

acoustic-physiological and linguistic sides. 
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Через розповсюдження ТБ та інтернету реклама стала надпотужним 

механізмом, рушійною силою, яка сприяє продажу й розкрутці 

різноманітних товарів. Масові рекламні технології еволюціювали і зараз 

стають кастомізованими, націленими на так звані цільові групи.  

Реклама – це не тільки потужна галузь індустрії, але й продукт, який 

спрямований на реципієнта рекламного повідомлення щодо інформації 

про товари і послуги з метою їх розповсюдження. Все частіше реклама 

стає предметом дискусій вчених, діячів культури та фахівців в області 

піару і лінгвістів. Відомий рекламіст Лео Бернетт зазначив: «Реклама – 

це здатність відчувати і передавати саме серцебиття бізнесу в словах, 

папері і чорнилі». 

Націлена на результат і дію, реклама є суміжною до багатьох сфер 

науки: психології, соціологічної, економічної, лінгвістичної, філософсь- 

кої та маркетингу. Мета реклами – інформування про переваги й сильні 

сторони продукту та заклик до певної дії.  

Вчені (В.Н. Комісаров, Н.Н. Кохтев, Є.В.Ромат, В.М. Аврасін і 

А.Д.Солошенко, Д. Огілві, К. Хопкінс, У. Бернбах) вивчали мову 

реклами і розглядали проблеми лінгвістичних особливостей жанру 

реклами. Проте це дуже великий і цікавий матеріал, щодня виникають 

нові салогани та реклами, тому проблема вивчення реклами і проблеми її 

перекладу залишаються актуальними й на сьогодні.  

У добу глобалізації ми спостерігаємо величезне зростання появи 

зарубіжної продукції в нашій країні, що призводить до необхідності 

розгляду різних способів перекладу слоганів. Ми постійно контактуємо з 

широким асортиментом рекламних повідомлень в день. І під час нових 
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економічних умов, коли маркетинг стає головним інструментом 

продажів, реклама – це не просто інформування, а процес діалогу 

зі споживачем. 

Кожна мова має свої, лише їй притаманні засоби, особливості та 

властивості до такої міри, що для того, щоб вірно передати той чи інший 

образ або речення, в перекладі їх іноді потрібно абсолютно змінити. 

Відповідний образ, так само, як і відповідне речення, полягає не завжди у 

видимій відповідності слів: потрібно, щоб внутрішнє життя переклад- 

ного тексту відповідало внутрішньому життю оригінального [2, с. 19]. 

Звернувшись до тлумачного словника реклами у нас є конкретне 

визначення: «рекламний лозунг у формі короткої, легко запам’ятовуваної 

фрази» [5]. Головним критерієм розуміння своєрідних рис рекламної 

мови є здібність достовірно сприймати і адекватно оцінювати рекламні 

тексти і назви торгових марок.  

Ціль будь-якого перекладу – це передати точно і цілісно зміст 

оригіналу засобами іншої мови, при цьому зберігати його стилістичні та 

експресивні властивості. Для визначення ступеня спільності змісту 

оригіналу і перекладу були введені такі поняття як еквівалентність та 

адекватність. Поняття еквівалентності розкриває найважливішу 

особливість перекладу.  

Чотири основних концепції еквівалентності, які використовуються 

при перекладі виділив Л. К. Латишев: 

1) концепція нормативно-змістовної відповідності. Це баланс точної 

передачі елементів змісту вихідного тексту з дотриманням норм мови. 

Нормативність мовних засобів є бажана для рекламних текстів але не є 

головною задачею. Однак, якщо переклад передає емоційний посил 

повноцінно, який був закладений засновником реклами в текст, тоді таку 

рекламу можна вважати якісною.  

2) Концепція формальної відповідальності. ЇЇ застосовують лише для 

транскрибування або транслітерації назв торгових марок і країн, але не 

для цілісного перекладу слоганів [1, с. 6].  

3) Концепції повноцінного (адекватного) перекладу А. В. Федоров та 

Я. І. Рецкер виділили певні якості адекватного перекладу: вичерпна 

передача смислового змісту тексту; передача змісту рівноцінними 

засобами [3, с. 57].  

4) Концепцію динамічної еквівалентності запропонував Ю. Найда, 

який пропонує встановлювати еквівалентність не шляхом порівняння 

тексту оригіналу і тексту перекладу, а шляхом порівняння реакції 

одержувача вихідного тексту на рідній мові і реакції одержувача того ж 

тексту через перекладача мовою перекладу. При збігові цих реакції в 
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інтелектуальному або емоційному плані, ми розуміємо, що переклад 

еквівалентний оригіналу. Таким чином, еквівалентність розуміється як їх 

схожість, а не тотожність [4, с. 100].  

Переклад рекламного слогана – це складне завдання, що вима- 

гає обов’язкової адаптації тексту до соціокультурних особливостей 

аудиторії.  

Адаптація рекламного слогана – це не тільки переклад слів,  

а й переклад ідей. Для того щоб не втратити маркетинговий зміст 

слогана, а також зберегти оригінальність, слід не перекладати дослівно,  

а переказувати іншомовний слоган. Перекладачеві слід інтерпретувати 

зміст слогана, а не копіювати його.  

У той же час, частина рекламних слоганів може бути успішно 

перекладена на українську мову за допомогою традиційних прийомів 

перекладу, зокрема, лексичних та граматичних перекладацьких тран- 

сформацій. До лексичних трансформацій відноситься: калькування; 

транскрипція і транслітерація; лексико-семантичні заміни; генералізація; 

конкретизація; модуляція або смисловий розвиток.  

Граматичні трансформації: синтаксичне уподібнення; членування 

пропозицій; об’єднання пропозицій; антонімічний переклад; описовий 

переклад; компенсація. 

При перекладі рекламних слоганів, відмітною ознакою є вживання 

імперативних форм дієслова, що підсилює тенденцію рекламного 

звернення. Дослідження англійських рекламних слоганів показує, що до 

найбільш частого вживання в імперативі відносяться наступні дієслова: 

buy, ask, get, try, call, see, taste, feel, smell, watch, listen, find, let, look, drive, 

drink, discover, start, do, enjoy. Це прямий заклик до споживача вчинити 

певну дію. 

Певні труднощі перекладу викликають дієслова в наказовому способі. 

Незважаючи на те, що в україномовній рекламі відсоток використання 

дієслів в імперативній формі, без сумніву, високий, звучання таких слів, 

як to have або to love (або навіть to like) в українських відповідниках буде 

не цілком адекватно. Наприклад рекламний слоган компанії Burger King: 

‒ «Have it your way!» – «Роби як хочеш» 

 Для гарного звучання і в цілях позбавитись двозначності в подібних 

випадках необхідно підшукувати заміну в залежності від сенсу слогана: 

наприклад Travel – Подорожуй з любов’ю.  

Перекладачі англомовної реклами, роблять акцент на особливий 

характер використання в рекламних слоганах особових та присвійних 

займенників. «We, our» – для найменування рекламодавця, «You, your» – 

у якості звернення до потенційного покупця і «They, their» – для 
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посилання на можливих конкурентів. В двох мовах часто вживаються 

особисті та присвійні займенники 2-ї особи, так як вони посилюють 

рекламне звернення. Наприклад рекламний слоган компанії Pepsi: 

«Refresh your world» – «Освіжи свій світ». 

В процесі перекладу рекламних текстів прикметники і прислівники 

описують широкий асортимент властивостей рекламованого продукту – 

форми, якості, розміру, вартості, відчуттів, які викликає даний продукт.  

До найбільш вживаних в англомовній рекламі відносяться такі 

прикметники: natural, sensual, innocent, unique, extra, rich, special, fine, 

passionate, great, real, romantic, mysterious, good, best, free, fresh, wonderful, 

big, easy, bright, gold.  

Наприклад, компанія BMW створила такий рекламний слоган: 

‒ «A unique vision of beauty. Perfection in every detail» –  

«Унікальне бачення краси. Досконалість в кожній деталі». 

Переклад реклами вимагає творчого підходу і адаптації до 

соціокультурних особливостей аудиторії, для якої призначений 

рекламний слоган.  
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Фразеологізми належать до тих мовних одиниць, які чи не 

найвиразніше виражають оцінне ставлення до тих чи інших об’єктів, дій, 
подій. Через цю властивість вони досить часто були об’єктом дослідже- 
ння. Проте мова не є статичною, вона постійно розвивається і збага- 
чується новими словами і висловами, які активно використовуються  
в текстах різних жанрів. Потреба відтворювати неологізми, зокрема 
неофразеологізми, у перекладі спонукає до продовження розвідок в цій 
царині.  

У 2007 році Д. Штеффенс описала принципи створення онлайн-
словника німецьких неологізмів [1], а в 2015 р. вийшов друком словник 
«Neuer Wortschatz. Neologismen im Deutschen 2001–2010» [2, 3], в якому 
зібрано і описано лексичні і фразеологічні неологізми; одиниці, утворені 
після 2010 р. частково включені до онлайн-версії словника. Тут слід 
зазначити, що згідно з новітніми підходами в Німеччині до фразеоло- 
гізмів відносять ідіоматичні, частково ідіоматичні та неідіоматичні 
усталені вислови, саме за цим принципом укладений згаданий словник 
[2, 3]. В Україні віднесення неідіоматичних словосполук до фразеології 
часто ставиться під сумнів, тому під неофразеологізмом розу- 
міємо ідіоматичний або частково ідіоматичний сталий вислів, що  
виник у певний відрізок розвитку мови, набув поширення і утвердився  
як загальноприйнята складова системи, феномен, новизна якого усвідо- 
млюється носіями мови. Загалом за останні 20 років у німецькій  
мові утворилися 80 нових сталих висловів, з яких 32 ідіоматичних  
і 24 частково ідіоматичних. Особливістю німецьких неофразеологізмів є 
наявність значної кількості субстантивних одиниць, що мають номіна- 
тивний характер і служать для позначення різних об’єктів, явищ, 
характеристик, як от: 

1. Реалії (напр., grünes Rezept); 
2. Явища суспільного життя і побуту (напр., vertrauliche Geburt, 

Arabischer Frühling, blutige Entlassung); 
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3. Професіні жаргонізми (напр., toxisches Papier, falsche Neun/ 

falscher Neuner); 

4. Позначення поколінь (напр., Generation Silber, Generation Alpha, 

Generation Greta); 

5. Оцінні характеристики (напр., ein gebrauchter Tag, großes Tennis, 

ein Elefant im Zimmer). 

З погляду складності для відтворення у перекладі ці одиниці можна 

розділити на інтернаціоналізми і локальні вислови, характерні лише для 

німецькомовного простору. Інтернаціоналізми наявні в багатьох мовах, 

тому, незважаючи на свою новизну, мають відповідники, хоча їхній 

компонентний склад може дещо відрізнятися (напр., Arabischer Frühling 

– арабська весна; alternativer Fakt – альтернативний факт; toxisches 

Papier – токсичні активи, токсичні цінні папери). Можливості 

відтворення реалій варіюються залежно від їх типу. Номінативні 

позначення, що не містять оцінного компонента, можна скалькувати за 

умови введення пояснення при першому згадуванні: 

Gibt dir der Arzt ein grünes Rezept, kann es teuer werden [4]. – Якщо 

лікар виписує зелений рецепт, це може бути дорого («зелений рецепт» – 

в Німеччині рекомендація, яку лікар виписує пацієнту, застрахованому в 

системі державного медичного страхування, для придбання ліків за 

власний рахунок). 

Якщо номінативне позначення містить оцінний компонент, 

калькування може призвести до надмірного посилення експресивності з 

огляду на незвичність вислову. У випадку невідповідності ступеня 

експресивності забарвленню тексту в цілому доцільною видається заміна 

експресивного компонента на нейтральніший: 

Von blutiger Entlassung sprechen Kritiker. Je früher die Kliniken die 

Patienten entlassen, desto mehr Kosten können sie sparen [5]. – Про 

дострокову виписку говорять критики. Чим раніше клініки виписують 

пацієнтів, тим більше коштів вони заощаджують. 

Вислів blutige Entlassung означає виписку з лікарні з фінансових 

причин, хоча лікування після операції ще не завершено. В тексті, метою 

якого була ділова оцінка ситуації, дослівний переклад «кривава виписка» 

виглядав би недоречно. 

Оцінні одиниці можуть бути відтворені за допомогою вільних 

словосполучень, експресивність при цьому дещо втрачається, проте 

оцінка зберігається (напр., ein gebrauchter Tag – невдалий день; großes 

Tennis – надзвичайна подія). 

Один із зафіксованих висловів, ein Elefant im Zimmer  

(im Raum) (велика проблема, яку постійно ігнорують), виявився 
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псевдоеквівалентом фразеологізму як слон у посудній крамниці (wie ein 

Elefant im Porzellanladen). Такі одиниці належать до «фальшивих друзів» 

перекладача і потребують особливої уваги.  

Окрему групу утворюють позначення поколінь, перше з яких 

з’явилося в 1951 році, наступні постійно утворюються за моделлю 

(Generation Silent (роки народження – 1928-1945); Generation (Baby) 

Boomer (1945-1964); Generation X (1965-1980); Generation Y (= також  

Me або Millennials) (1981-1996); Generation Z (= Zoomer) (1997–2009); 

Generation Alpha (з 2010) [6], Generation Silber (Generation 50 plus), 

Generation Praktikum, Generation Facebook, Generation G 8 (молоді люди, 

що закінчили восьмирічну гімназію), Generation Greta [7], Generation 

Lockdown [8]). Як видно з переліку, йдеться, з одного боку, про вікові 

групи з чітко визначеними роками народження, з іншого боку, про групи 

людей, яким притаманні певні характеристики. Якщо позначення 

поколінь за роком народження мають відповідники в українській мові: 

такі лексеми виникають в рамках теорії поколінь і досить швидко 

запозичуються з мови в мову (мовчазне покоління/ тихі, покоління Бебі-

бумерів/ пророки, покоління Х/ невідоме покоління/ кочівники/ самостійні, 

покоління Y / Next/ міленіуми, покоління Z [9]), то нові, локальні одиниці і 

одиниці, що містять характеристики мають бути відтворені безпо- 

середньо в тексті перекладу. З огляду на утворення таких висловів за 

моделлю найдоцільнішим способом відтворення видається калькування з 

введенням пояснення при першому згадуванні (напр., Generation Silber 

(Generation 50 plus) – покоління 50+, Generation Praktikum – покоління 

практикантів (молоді люди, які після закінчення (вищого) навчального 

закладу отримують від роботодавців лише пропозицію пройти практику 

або стажування замість постійного робочого місця), Generation Alpha – 

покоління альфа, Generation Greta – покоління Грета (молоді люди, яких 

турбують зміни клімату), Generation Lockdown – покоління локдаун 

(молоді люди, початок трудової діяльності яких припадає на 2020 рік). 

Підсумовуючи сказане, можна зауважити, що номінативний харак- 

тер німецьких субстантивних неофразеологізмів зумовлює можливість 

відтворювати значну їх частину за допомогою калькування, що забез- 

печує збереження образності й оцінних конотацій; іншим способом 

перекладу є заміна на вільні словосполучення, при цьому образність 

втрачається, оцінні конотації можуть бути збережені.  

На часі видається укладення німецько-українського словника 

неологізмів, який став би в пригоді як перекладачам, так і всім, хто 

вивчає німецьку мову.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧЕ  

ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ 

 

Ляшенко Т. С. 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу  

Львівського національного університету імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

 

Починаючи з 80-х років минулого століття поняття культури стає 

одним з ключових в перекладознавстві. Науковці тлумачать переклад як 

міжкультурний процес [10], говорять про переклад як міжкультурне 

явище (cross-cultural event) [11], описують його як міжкультурний 

трансфер [12] та як свідомий обмін культурними цінностями між 

народами [2]. Попри беззаперечне визнання вагомості феномену 

культури для перекладу і широке його використання в перекладознавстві 

це поняття ще потребує диференційованого визначення, що зумовлює 

актуальність цієї розвідки. 

Питання тлумачення поняття культури в німецькомовному просторі 

ставало предметом розгляду низки науковців. Зокрема, окреслено нові 

орієнтири в науках про культуру [6]; здійснено спробу з’ясувати 

значення поняття культури і культрології для перекладознавства і 

практики перекладу [5]; подано критичний огляд підходів до феномену 

культури, охарактеризовано найрепрезентативніші дефініції цього 

поняття в перекладознавчій літературі [8]; у межах транскультурної 

комунікації виокремлено два концептуальних підходи до поняття 

культури [7]. В українськомовних дослідженнях розглянуто питання 

взаємозв’язку та взаємодії культури та перекладу [2]; проаналізовано 

проблему місця і ролі поняття «культура» в теорії і практиці перекладу 

[4]; у межах культуроцентричного підходу розглянуто культуру як 

оперативну одиницю перекладу із вербальним втіленням [3], а також 

окреслено зв’язок перекладу із процесами націєтворення з опорою на 

методологію «культурного повороту» [1].  

Методологічні зміни наприкінці 80-х років ХХ ст. зумовили появу 

нових концепцій розуміння культури, плюралізм яких демонструє 

німецька літературознавиця і культурологиня Д. Бахманн-Медік  

у роботі «Культурні повороти. Нові орієнтири в науках про культуру». 

Дослідниця веде мову про 7 культурних поворотів у науках про 
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культуру, кожен з яких має своє бачення цього поняття. Перспективним 

для перекладознавства вважаємо поєднання лінгвістичного, інтер- 

претативного і перекладацького поворотів. Головним постулатом 

лінгвістичного повороту є тісний зв’язок мови та культури. У межах 

інтерпретативного підходу до культури цей феномен тлумачать як 

цілісну системну організацію текстів із знаковою і символічною 

сутністю. Крізь метафору тексту культуру слід сприймати як ансамбль 

текстів, як систему смислів і значень у її багатошаровості прочитання, 

що в залежності від контексту призводить до множинних інтерпретацій 

культурних значень [6, с. 72]. Перекладацький поворот перетворює 

перекладознавство на культурологічне дослідження перекладу. Саме 

поняття перекладу тлумачать насамперед як культурний трансфер, а в 

цьому процесі водночас і трансфер мовний [10, с. 122]. Водночас 

відбувається і перекладацьке переосмислення культури, яку розуміють 

як процес перекладу – «культура як переклад». Перекладний характер 

культур вбачають у їх гібридності і багатошаровості, які є проявом і 

результатом активних перекладацьких процесів [6, с. 248]. 

З огляду на сутність перекладу як міжкультурної комунікації 

вважаємо релевантними для перекладознавства визначення поняття 

культури в таких галузях наук, які передбачають застосування або 

теоретичне обґрунтування міжкультурного порівняння. Зокрема, пере- 

кладознавче визначення поняття культури, на нашу думку, мало би 

поєднувати головні аспекти його розуміння у культурології, соціально-

культурній антропології і міжкультурній комунікації.  

Справедливою, на наш погляд, є критика спроб абстрактного 

визначення поняття культури в теорії перекладу, оскільки такий  

підхід не дає змоги розпізнати прояви культури в тексті [8, с. 27–28].  

У німецькомовному перекладознавстві, зокрема у функціональній  

теорії перекладу, провідною стає дефініція Г. Ґьорінґа. Розвиваючи ідеї 

американського антрополога В. Гудинафа, науковець пристосовує 

поняття культури до завдань перекладача і визначає її як «все те, що 

перекладач має знати і відчувати з огляду на суспільство вихідної мови 

та мови перекладу» (переклад – Т. Л.). Таке розуміння культури дає 

змогу перекладачеві оцінити прийнятність моделей поведінки й 

очікування суспільства, самому відповідно до них діяти і сприймати світ 

(і тексти) як її представник [9, с. 112].  

У транскультурній комунікації важливо розрізняти щонайменше два 

виміри поняття культури: змістовний і екстенсіональний (просторовий). 

Зумовлене культурними поворотами критичне переосмислення поняття 

культури на змістовному рівні призвело до розширення цього поняття: 
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до культури почали відносити також «мову і текст як формотвірні і 

рушійні сили соціальної дії» [6, с. 13]. Розширене тлумачення культури 

на рівні змістовному загрожує узагальненням і есенціалізацією його 

визначень, якщо не відбуватиметься переосмислення культури на рівні 

екстенсіональному [7, с. 233]. Визначення просторового виміру у 

перекладознавстві становить певні труднощі через його змінний характер 

(національний чи соціальний рівень). Для перекладознавчого визначення 

культури релевантною спільнотою, яку охоплює простір культурного 

середовища, вважаємо спільноту лінгвокультурну як єдність народу, 

його мови і культури. 

Художній текст як віддзеркалення тексту культури є своєрідним 

явищем. Його особливий світ можна віднести до певної культури, 

враховуючи очевидні посилання автора на певні культури за допомогою 

експліцитних засобів, або імпліцитні вказівки на дії, вчинки, специфічні 

риси, які зазвичай асоціюють з моделями певної культури. Культурну 

інформацію в художньому тексті можна поділити на дві групи: культура 

в мові (особливості культури, зафіксовані в мові) і культура, описувана 

мовою (представлені в змісті тексту об’єкти національної матеріальної і 

духовної культури як позамовної реальності).  

Науково-методичні підходи до перекладу культури в текстах 

демонструють суперечність між поглядами, спрямованими на окремі 

елементи культури на рівні мікроструктурному, і прагненнями до 

цілісного розгляду культури в тексті на рівні макроструктурному [8, с. 

50]. Доцільним вважаємо системний опис культури в художніх текстах, 

щоби уможливити її ідентифікацію на обох рівнях. Оскільки наявні 

методи перекладу елементів культури в текстах насамперед орієнтовані 

на фазу реалізації повідомлення мовою перекладу, пропонуємо 

розглядати питання ідентифікації та перекладу культурної інформації 

також на етапах декодування вихідного тексту та його перекодування.  

Аналіз різних підходів до окреслення поняття культури і релевантних 

для перекладу аспектів його дослідження дозволив запропонувати таку 

перекладознавчу дефініцію: культура – це складна, ієрархічно 

організована система матеріальних, духовних і соціальних цінностей 

певної лінгвокультурної і/або соціокультурної спільноти, які виражають 

особливості її світобачення, суспільного і повсякденного життя. 

Культура знаходить своє відображення в мові і тексті як особлива мовна 

картина світу й об’єкт опису та продовжує своє існування в діалозі з 

іншими культурами, можливому завдяки перекладу як культуро- 

логічному явищу і перекладачеві як експерту з прочитання складної 

системи смислів і значень вихідної культури і культури перекладу. 
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Запропоноване перекладознавче визначення поняття культури, на 

нашу думку, дає змогу окреслити культурні фонові знання перекладача, 

необхідні з одного боку для розуміння тексту, а з іншого для адекватного 

перекладу культурної інформації. Здатність виявити культурну інфор- 

мацію в тексті вважаємо важливою передумовою здійснення адекватного 

перекладу. 
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Максим Рильський – визначний український поет, перекла- 

дач, літературознавець, культурно-громадський діяч, справжній 

«архимайстер слова» (Євген Маланюк).  

Переклад посідає вагоме місце у творчому доробку українського 

поета. Розпочавши свою перекладацьку діяльність у 20-і рр. ХХ ст., 

М. Рильський усвідомлював значення цього виду творчості для 

української культури. Поет не міг уповні розкритися як самобутній автор 

у власній поезії, позаяк після арешту 1931 року відбувся злам у його 

свідомості. Його літературні побратими, серед яких і «п’ятірне гроно»-

неокласики, зазнавали переслідувань, репресій аж до фізичного 

знищення. Радянська тоталітарна система «подбала», аби талановитий 

поет, який миттєво піднявся на український Парнас, оприявнивши власне 

обличчя, опинився після «зламу» у внутрішній еміграції. Рятівним 

виявився для нього саме переклад, адже без літературної творчості 

М. Рильський не міг себе уявляти. У перекладі поет розкрився в новому 

амплуа, зарепрезентувавши вміння тонкого і вправного Майстра.  

У радянський час М. Рильський здійснює переклади творів з 

польської, російської, французької та ін. літератур, компенсуючи 

прогалини у власній творчості, яку в цей час довелося «приспати». Тому 

втечу у переклад, як мені видається, можна пояснити, з одного боку, 

неможливістю написати незаангажовані твори через вимушене 
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входження у парадигму соцреалізму, а з іншого, – потребою долучити 

кращі твори світового поетичного письменства в український куль- 

турний простір, розширивши тим самим його межі. Своїми перекладами 

М. Рильський доєднався до цілої плеяди перекладачів, які виборювали 

право українській мові вийти з нав’язуваних російськими ідеологами 

стереотипів про начебто неповновартісний діалект («наречие»), неповно- 

цінний, неспроможний для створення високохудожніх зразків, у т. ч. й 

перекладів з інших мов.  

Сподвижництво М. Рильського в галузі перекладу у радянський 

період мало неабиякий ефект: він утверджував українську мову, яка 

володіє найрізноманітнішими стильовими можливостями, необхідними 

для художнього перекладу, обстоюючи тим самим думку, що «ваговита 

національна література немислима без гарної перекладної літератури» 

(Й. Бехер). Зрештою, «в ідеалі перекладач повинен досконало знати, крім 

рідної, мову й культуру народу, літературу якого опрацьовує, бути 

конгеніальним авторові оригіналу, творити не тільки в раціональному,  

а й в емоційному регістрі, з повною духовною самовіддачею» [2, с. 19]. 

Впродовж 50-60-х років у різних виданнях виходили перекладознавчі 

студії М. Рильського, дбайливо зібрані в 1962 році у працю «Проблеми 

художнього перекладу». Поет артикулює на основних рисах, якими має 

володіти перекладач: «…під творчою домінантою ми розуміємо ту рису 

автора, яка є основною для нього, найхарактернішою, провідною.., іноді 

доводиться жертвувати другорядними рисами оригіналу. Перекладу без 

жертв не буває» [4, с.218]. Як бачимо, для М. Рильського при перекладі 

перше місце посідає автор першотвору: його світовідчування, його 

творча манера. Таким чином, переклад має перебувати в парадигмі 

оригіналу: світ, створений автором тексту, не повинен зруйнуватися 

перекладачем, який «нашаровує» власний світ на вже існуючий. Попри 

це, М. Рильському видається недоречним, «щоб автор поетичного 

перекладу, отже, й сам поет цілком підкорився індивідуальності іншого 

поета» [4, с. 240]. Саме такий принцип золотої середини, обраний 

українським поетом, став визначальним для нього при перекладах творів 

світової літератури. 

Унікальна сторінка в діяльності М. Рильського-перекладача – 

творчість класика польської літератури Адама Міцкевича. Почавши 

активно перекладати його твори в 20-х рр., український поет приділяє 

йому свою перекладацьку увагу впродовж усього творчого життя.  

У 20-титомному виданні творів М. Рильського переклади польського 

генія зібрано в один том. Це переклади різножанрових творів: поеми, 

балади, сонети, ліричні вірші. Оцінюючи переклад «Пана Тадеуша», 
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відомий польський славіст М. Якубець зазначив: «Його (Рильського – 

Л. М.) переклад «Пана Тадеуша» є досі неперевершеним на світовому 

рівні. Він викликав сенсацію як в українському, так і польському 

середовищі» [6, с.344]. Погодьмося, що це надзвичайно висока оцінка 

діяльності Рильського-інтерпретатора творчості Адама Міцкевича. 

Сходження до успіху було непростим і довготривалим. Окремі уривки 

поеми з’явилися на сторінках журналу «Життя і революція» у 1925 року. 

Перша редакція поеми була надрукована у 1927 році. Проте праця над 

текстом поеми тривала і далі. 20 років М. Рильський удосконалював свій 

переклад цього твору, що дозволило оприлюднити його в оновленій 

редакції у 1949 році. Водночас М. Рильський здійснює ще й допо- 

внення до 2-ої редакції перекладу. На думку упорядників 7-го тому  

20-титомного видання творів українського поета («Поетичні 

переклади»), цей переклад «зміг би не тільки найточніше відтворити 

зміст і форму польського перекладу, але й міг би змагатися з ним за 

своїми мистецькими якостями» [3, с.364]. Важливість роботи над 

знаменитою поемою А. Міцкевича підмітив літературознавець 

О. Білецький: «Праця над перекладом «Пана Тадеуша» була для 

Максима Рильського прекрасною школою поетичної майстерності, у якій 

він змушений стати і мовознавцем, і знавцем історії літератури» [1, с.73]. 

Варто нагадати, що творчість польського поета також ставала об’єктом 

перекладознавчої уваги М. Рильського: важливими для цієї галузі є 

стаття про поезію Адама Міцкевича, опублікована у 1956 році, а також 

редагування видання творів польського автора російською мовою тощо. 

Отже, А. Міцкевич перебував у полі зору найрізноманітніших 

зацікавлень М. Рильського.  

Перекладацька Міцкевичіана М. Рильського становить чималий 

корпус різножанрових творів: це поеми, балади, сонети. ліричні вірші. За 

винятком поемної творчості, до якої український поет звернувся ще в 20-

х роках, малі форми стали об’єктом його перекладацьких експериментів 

головно в 40-50-х роках. Можемо припустити, що М. Рильський хотів 

представити різножанровий спектр творчості класика польської літе- 

ратури у двотомному виданні вибраних творів А. Міцкевича, що вийшло 

друком у 1948 році. 
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Твори С. Фолкса все більше набувають актуальності за останні 

десятиліття. Відомий роман «Birdsong» приніс С. Фолксу нагороду 

«Автор року» від British Book Awards, а за результатами опитувань став 

однією з найулюбленіших книжок Великої Британії із двома мільйонами 

проданих примірників. Крізь увесь роман можна простежити явище 

метонімії, яке визначає заміну звичайних явищ та подій через 

асоціативний ряд чи сукупність суміжних означень. Даною проблемою 

займалися такі вчені, як: І. В. Арнольд, І. Р. Гальперін, Н. В. Чернікова, 

Л. А. Булахівська, М. Р. Шкуропацька тощо. 

Ю.І. Ковалів стверджує, що «образність – це своєрідна лінгвістична 

реалізація відчутної уяви чи певного ряду міркувань, які стали 

підґрунтям назви конкретного предмета дійсності життя та не з 

однаковим ступенем виразності з’являються в основі внутрішньої форми 

слова» [2, с. 135]. 

Фігуральність – це образність, створювана за допомогою різно- 

манітних художніх тропів, які у своєму поєднанні створюють мета- 

форичний, алегоричний, метонімічний або іронічний зміст. Метонімія – 

спосіб утворення нових слів за лексичною ознакою; стилістичний засіб. 

Метонімія має різні дефініції. Деякі лінгвісти визначають метонімію як 
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трансформацію назви за схожістю понять. Інші доповнюють, як заміну 

однієї назви предмета іншою через наявні відношення однієї до одної. 

Метонімію можна перекладати кількома прийомами, проте 

здебільшого використовують саме дослівний переклад. У такому разі 

надається еквівалент в мові перекладу, якщо такий існує, або 

перекладається сам образ. Наприклад: «The best voices of modern pop 

music gathered in the Hall» – «У залі зібралися найкращі голоси сучасної 

естради. Якщо дослівний переклад неможливий, то підшукується 

відповідність, або конструюється нова одиниця, характерна для мови 

перекладу [5, c. 80].  

Існує декілька найпоширеніших способів перекладу метонімії  

[4, с. 98]. Повний переклад метонімічної одиниці оригіналу засто- 

совується в разі повного збігу мовних особливостей вираження в 

англійській та українській мовах, як показано в наступному прикладі: 

«There were footsteps on the stairs, and Isabel’s gaze flickered up from the 

sofa where she was sitting with her afternoon sewing» – «Почулися кроки 

на сходах, і погляд Ізабель мелькнув вгору з дивану, де вона сиділа з 

післяобіднім шиттям». Якщо повний переклад неможливий, то надається 

аналог або моделюється нова одиниця, характерна для мови перекладу. 

Існують метонімічні фразеологізми. Вони дуже часто зустрічаються 

саме в художньому стилі, адже він передбачає вживання фразеологічних 

одиниць для вираження прихованого змісту образності. Образні 

фразеологізми, що вживаються в англійській художній літературі, можна 

перекласти за допомогою наступних прийомів [1, с. 20]: 

– повним еквівалентом з подібною структурою, лексичним складом, 

стилістичними характеристиками, значенням і образністю: «Odeon 

Square was known as a cook here served a strong man who was once exiled 

from Paris, where he kept a cafe» – «Одеон славився кухарем тут служив 

міцний чолов’яга, якого колись вислали з Парижа, де він тримав кафе»; 

– неповним відповідником, схожим на текст оригіналу за значенням і 

стилістичним характеристикам, але відмінний за образом, який 

використовується, лексичним складом та граматичним ознаками: «from 

cradle to grave» – «все життя»;  

– варіантним відповідником: з кількох синонімічних фразеоло- 

гічних одиниць обирається одна – найбільш адекватна в даному разі:  

«to be in gold» – «ходити у золоті»;  

– описово: переклад без збереження образності: «Suddenly, gentle 

voice spoke to Azaire» – «Аж раптом хтось з ніжним голосом мовив до 

Азера». Слід перекладати це описово лише тоді, коли неможливий 

переклад зазначеними вище способами. 
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У перекладі метонімії також використовують прийом генералізації 

значення слова. Наприклад: «tall figure, hands in in his pockets» – 

«висока фігура, руки у кишенях» та «his eyes were patient» – «погляд 

терплячий». 

Трансформація додавання – доповнення перекладу новими 

лексичними одиницями, які були відсутні в оригіналі. Наприклад, «But at 

that moment Stephen it seemed that the opposite was true: a new world where 

they should now live, and that the old world, with its alternation of day and 

night and seasons, no longer exists» – «Але в той момент Стівенові 

здавалося, що все навпаки: це і є нова реальність, новий світ, де вони 

відтепер мають жити, і що старого світу, з його чергуванням дня і ночі та 

пір року, більше не існує». 

Трансформація конкретизації – лексична трансформація, яка 

передбачає звуження значення лексичної одиниці оригіналу на її вужчий 

відповідник у перекладі. Наприклад, «The luxurious cobbled courtyard in 

front of the railway station invited people who increasingly met someone on 

the platform» – «Пишний брукований двір перед залізничним вокзалом 

манив людей, котрі все частіше зустрічали когось на пероні» [3, с. 78].  

Використання трансформації логізації зумовлене неоднорідністю 

культур англо– та україномовного світу. Логізація – це спосіб перекладу 

заміненням емоційного елементу стилістично нейтральним відповід- 

ником. Наприклад: «Once again, the city was plunged into peace which 

seemed to them an incredible miracle» – «І знову містяни поринули у 

спокій, який здавався їм неймовірним дивом». 

Отже, ми дослідили, що метонімія – це троп або навіть механізм 

мови, що складається в регулярному перенесенні імені з одного класу на 

інший клас, або окремий предмет, асоційований з даними по суміжності, 

а також залученості в одну ситуацію. На нашу думку, найкращий спосіб 

перекладу даного явища – описовий або еквівалентний. Саме за 

допомогою зазначених способів можна досягти мовної та культурної 

відповідності в обох мовах: англійській та українській. Проаналізувавши 

всі приклади, ми зробили висновок, що в романі С. Фолкса «Birdsong» 

існує таке співвідношення: 40% метонімія засобу, 25% метонімія місця, 

20% метонімія причини та наслідку 15% метонімія символу та значення. 

Отже, перекладач використовував різні способи, щоб адекватно 

відтворити контекст тексту оригіналу в перекладі, дотримуючись всіх 

правил та норм мови перекладу. Проаналізувавши всі приклади, ми 

зрозуміли, що у перекладі використано 40% дослівного перекладу,  

25% описового, 10% трансформації «додавання», 10% трансформації 

«опущення» та 15% трансформації «логізації». 
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Переклад як термін має полісемантичну природу, його найбільш 

розповсюджене і здебільшого узагальнююче значення пов’язують з 

процесом передачі значення слова, групи слів, речення або уривку з мови 

оригіналу на мову перекладу. Поняття «переклад» можна визначити так: 

заміна текстового матеріалу однієї мови (мови оригіналу) еквівалентним 

текстовим матеріалом іншої мови (мови перекладу) 6 c. 14–19. 

Головною метою будь-якого перекладу – є досягнення адекватності. 

Адекватність – це вичерпна передача смислового змісту оригіналу і 

повна функціонально-стилістична відповідність йому. Оскільки зро- 

зуміло, що було б непогано, якби зміст оригіналу та перекладу були 

тотожними, то можна зробити висновок, що переклад має повністю 

зберігати зміст оригіналу: повноцінність перекладу означає вичерпну 

передачу смислового змісту оригіналу і повну функціонально-стиліс- 

тичну відповідність йому 8, с. 45–47. Але науковець Л.С. Бархударов 
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вважає, що про повну відповідність можна говорити лише відносно, адже 

за його словами при перекладі уникнути втрат неможливо, тобто має 

місце неповна передача значень, які містить текст оригіналу. Виходячи з 

цього, дослідник робить закономірний висновок, що текст перекладу 

ніколи не може бути повним та абсолютним еквівалентом тексту 

оригіналу 2, с. 4951. Схожої думки дотримується і Ю. Найда, за 

словами якої намагання досягти еквівалентності може призвести до 

значного відходу від оригіналу. Саме тут необхідно зазначити, що 

терміни «адекватність» і «еквівалентність» дещо відрізняються один від 

одного 7, с. 39–43. 

Еквівалентність виступає основою комунікативної рівноцінності, 

наявність якої і робить текст перекладом. 

Під поняттям еквівалентності перекладу розуміють передачу під час 

перекладу змісту оригіналу, який розглядається як сукупність 

інформації, що міститься в тексті, включаючи емотивні, стилістичні, 

образні, естетичні функції мовних одиниць. Таким чином, еквівалент- 

ність – поняття ширше, ніж «точність перекладу», під яким зазвичай 

розуміють лише збереження «предметно–логічного змісту» оригіналу. 

Інакше кажучи, норма еквівалентності означає вимогу максимальної 

орієнтованості на оригінал 7, с. 61–67. 

Адекватний переклад є за значенням еквівалентним, хоча ступінь 

смислової спільності між оригіналом та перекладом може бути різною. 

Найбільш повна еквівалентність (на рівні мовних знаків) означає 

максимально можливу наближеність змісту різномовних текстів. 

Еквівалентний переклад не завжди буде вважатись адекватним, через те, 

що він буде лише задовольняти вимогу смислової наближеності до 

оригіналу 6, с. 121–123. 

Таким чином, якщо говорити про способи перекладу російських 

дієприкметників та дієприкметникових зворотів українською мовою, 

варто зазначити, що дієприкметник – це гібридна, міжчастиномовна 

одиниця, вона властива всім індоєвропейським мовам. 

Характеризуючи дієприкметники російської мови у порівнянні з 

українською, виділяємо в російській мові чотири різновиди 

дієприкметників: 

1. Дієприкметники пасивні минулого часу, утворені за допо- 

могою суфіксів -н– і -т-, наприклад: рисованный, разбитый. Цим 

дієприкметникам відповідають аналогічні в українській мові: 

мальований, розбитий. 

2. Дієприкметники, що мають суфікси -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-. Вони 

дійсного способу, активного стану, теперішнього часу, наприклад, 



Czestochowa, Republic of Poland                                            April 23–24, 2021 

135 

несущий, читающий, дрожащий, красящий. Відповідників цим російсь- 

ким формам в українській мові немає. А деякі слова, що мають такі 

суфікси, перейшли або в прийменники, або в іменники, наприклад: 

тямущий, завидющий чоловік, загребущі руки, пропаща сила – прик- 

метники; трудящий – іменник. 

3. Дієприкметники активного стану минулого часу із суфіксами -ш-, -

вш-: несший, писавший. Деякі дієприкметники російської мови цього 

розряду можуть перекладатися так званими еловими формами, із 

суфіксом -л-, наприклад: замерзший – замерзлий, умерший – вмерлий.  

4. Дієприкметники пасивні, теперішнього часу з суфіксами -ом-, -ем-, 

-им– наприклад: ведомый самолет, изучаемая наука, любимое матерью 

дитя. Подібних дієприкметників українська мова не знає. Деякі слова з 

такими суфіксами перейшли в українській мові в розряд прикметників чи 

іменників, наприклад: знайомий, відомий, невгасимий, любимий.  

Зазначимо, що загальновживаним способом перекладу дієприк- 

метників є підрядні з’ясувальні речення із сполучними словами що та 

який. Наприклад, рисующий мальчик – хлопчик, що/який малює; 

вошедший человек – людина, що увійшла. 

В українській мові в ролі активних дієприкметників теперішнього 

часу певний час вживалися ч-форми. У 20-30-х роках минулого століття 

побутувала тенденція вважати такі форми ненормативними. На сьогодні 

вони оцінюються неоднозначно, але більшість учених наголошують на 

обмеженості їх вживання, а то і на повній відмові від них. У науково-

технічних текстах подекуди трапляються такі приклади: кипляча вода, 

циркулююча кров і подібні. Але в художньому стилі ч-форми як 

дієприкметники заперечуються. 

Цілком природньо, що перекладні словники, які розглядають і 

описують слово як окрему лексичну одиницю поза широким контекстом, 

рекомендують тільки найпростіший, найближчий за значенням 

відповідник, дають, так би мовити, лише відправну точку для творчої 

роботи перекладача. Словники неспроможні врахувати всі ті 

мовностилістичні нюанси, які виявляються в процесі перекладу, 

особливо перекладу художньої літератури. 

Механічне, послідовне використання деякими перекладачами 

синтаксичної конструкції з який (що) показало, що цей спосіб перекладу 

не є універсальним, що словникові рекомендації потрібно вміло варію- 

вати з іншими перекладацькими засобами – з тими, що не потрапили та й 

не могли потрапити до лексикографічних праць. 

Відмітимо, що український дієприкметник уживається набагато 

рідше, ніж його російський еквівалент. Таким чином, наводиться 
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синтаксична конструкція, що складається з відповідного дієслова та 

сполучника який або що і українського дієприкметника: отцветший – 

який (що) відцвів, відцвілий, відквітлий; вимерший–який (що) вимер – 

вимерлий. Якщо в українській мові дієприкметника еквівалентного 

російському не існує, подається тільки конструкція з який, що: вьющийся 

–який (що) в’ється, який (що) плететься; коксующийся – який (що) 

коксується; фильтрующийся – який (що) фільтрується. 

Саме цей спосіб перекладу привертав увагу вітчизняних науковців з 

теорії перекладу. Це питання порушив відомий український перекладач 

С.П. Ковганюк: «Не треба мати надто музикального слуху, – писав він, – 

щоб почути, який це неприродній, неестетичний й ненормальний для 

української мови вислів. А їх у перекладній літературі (а часом і в 

оригінальній) безліч. Перекладені тільки цим способом дієприкметники 

спотворюють текст, виростають частими «пеньками» на рівній дорозі, і 

читач, що мав би йти легко, не помічаючи цієї дороги, спотикається на 

«що»-пеньках через кожні кілька кроків»[5, с. 124–129]. 

За допомогою синтаксичної конструкції, що складається з двох слів – 

сполучника що, рідше який і зовсім рідко котрий та відповідного 

дієслова, найвдаліший російський вислів можна перекласти так, що 

українською мовою він втратить свою стрункість, органічність, 

милозвучність. «Нормальний, рівний російський вислів, – підкреслював 

С.П. Ковганюк, – під час перекладу перетворюється на кострубатий. 

Слово «що» наче розрубало його надвоє, загальмувало»[5, с. 131–135]. 

Речення з такою конструкцією часто видається штучним, недовершеним. 

Про неприродність таких висловів свідчить хоча б те, що в оригінальній 

українській літературі (за поодинокими винятками) їх просто немає. 

Отже, як свідчить досліджуваний матеріал, російська мова має 

розвинену систему дієприкметників на відміну від української мови. 

Тому під час роботи над перекладацькими трансформаціями ми 

звертаємося до різних способів перекладу дієприкметників, а саме: 

переклад відбувається прикметником, дієприкметником або описовою 

конструкцією (підрядним реченням). 

Перекладацька еквівалентність як лінгвістичне поняття, що виражає 

певну спільність змісту оригіналу і перекладу, пов’язані із особливо- 

стями мов, що беруть участь у перекладацькому процесі. 
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Перекладацькі трансформації є невід’ємною частиною перекладу усіх 

творів. Саме тому ця тема досі цікавить багатьох науковців та вчених, як 

вітчизняних так і зарубіжних. Вивчення питання застосування 

трансформацій у перекладі побуту як маркеру соціального статусу 

персонажів неодноразово розглядалося такими дослідниками як-от: 

О. Лукашевич, О. Удод, В. Коцур, Jr. Gregory, W. Stanford та ін. Однак не 

зважаючи на те, що переклад побуту аналізувався багатьма науков- 

цями, шляхи його відтворення в епоху Вікторіанської Англії все ще 

знаходяться на периферії перекладознавства, що й обумовлює 

актуальність даного дослідження. 

До маркерів побуду ми відносимо усі ті лексеми, які описують життя 

Вікторіанської Англії в деталях, які характерні для Англії. Дана епоха 
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припадала на часи правління королеви Великої Британії Вікторії. Для 

досягнення адекватності та еквівалентності при їх перекладі варто 

враховувати норми мови, історичний період, у якому розвивалися події 

та мовленнєві традиції культури мови перекладу. Часто під час перек- 

ладу виникає проблема можливості спотворення змісту тексту й це 

призводить до неможливості здійснення прямого перекладу у певній 

ситуації. Саме тому доцільно використувати групи прийомів, які виді- 

ляють Т. Левицька або Ж. Дарбельне. У своєму дослідженні ми скорис- 

талися класифікацією Т. Левицької. Загальновідомо, що вона поділяла їх 

на три типи: граматичні (опущення й додавання, перестановки, пере- 

будови, зміни синтаксичних конструкцій); стилістичні, до яких належать 

такі прийоми як синонімічні заміни та описовий переклад, компенсація; 

лексичні (опускання, заміну, додавання, конкретизацію та генералізацію) 

[2]. За основу порівняльно-перекладознавчого аналізу відтворення 

побуту як маркера соціального статусу персонажа ми обрали твір 

Вікторіанської епохи Оскара Уальда «Портрет Доріана Грея». 

Розглянемо цитату з оригінального тексту та його перекладу: 

There is a fatality about all physical and intellectual distinction, the sort of 

fatality that seems to dog through history the faltering steps of kings [6, с. 5]. 

Всіма, хто має непересічний розум чи красу, правує в житті лихий 

фатум, – той самий, що спрямовував непевну ходу монархів протягом 

усієї історії [1, с. 3]. 

У даному випадку автор використовує такий прийом стилістичної 

трансформації, як синонімічна заміна. Оскільки іменник «king» в 

українській мові має еквівалент – «король», а монарх – це синонім, що у 

СУМ означає «єдиновладний голова держави (король, цар, імператор і т. 

ін.)» [3], то перекладач вирішив замінити його на синонім притаманний 

мові перекладу й кращого порозуміння повноважень правлячої особи 

читачами. 

Далі, у рамках розвідки, проаналізуємо приклад використання 

граматичної трансформації: 

«Well, I can tell you anything that is in an English Blue Book, Harry, 

although those fellows nowadays write a lot of nonsense [6, с. 27]. 

– Ну що ж, я можу тобі розповісти що завгодно з англійських Синіх 

книг, хоча ці теперішні діячі заводять туди безліч нісенітниць [1, с. 22]. 

Тут спостерігаємо заміну однини в тексті оригіналу на множину в 

тексті перекладу : an English Blue Book – англійських Синіх книг, щоб 

надати більш загальну картину, не змушуючи читача думати й шукати 

інформацію про книгу. 



Czestochowa, Republic of Poland                                            April 23–24, 2021 

139 

У наступній цитаті ми маємо змогу проаналізувати використання 

лексичної трансформації: 

On and on plodded the hansom, going slower, it seemed to him, at each 

step. He thrust up the trap and called to the man to drive faster. The hideous 

hunger for opium began to gnaw at him. His throat burned and his delicate 

hands twitched nervously together. He struck at the horse madly with his 

stick. The driver laughed and whipped up. He laughed in answer, and the 

man was silent [6, с. 143]. 

А кеб котив усе далі й далі і з кожною хвилиною немовби все 

повільніш. Доріан відхилив віконце й гукнув до кучера їхати швидше. 

Його пекла хіть опію, горло пересохло, пещені руки конвульсійно 

стискалися. У нестямі він ударив коня своєю тростиною. Кебмен 

засміявся і собі хвисьнув батогом. Доріан засміявся теж, але кучер стих 

[1, с. 121]. 

У цьому прикладі спостерігаємо опис пересування на екіпажі. Сам 

пристрій називається «the hansom», що в англійській мові означає «a two-

wheeled carriage pulled by a horse, used like a taxi in the past» [5].  

В українській мові існує запозичене слово «кеб» у значені «найманий 

екіпаж на кінній тязі, поширений був переважно у Великій Британії в 

XVII–XIX століттях. Тобто «кеб» – це рівноцінний еквівалент до слова 

«the hansom». Той, хто ним керує, в англійській мові називають «The 

driver», тобто водій. Цікаво, що в англійському варіанті ми бачимо 

використання двох загальних слів – «the driver» та «the man», де перше 

більш конкретніше за друге. У той час як в перекладі навпаки – 

конкретні назви професії «водія екіпажу»: «кебмен» та «кучер» – «розм. 

те саме, що візник» [3]. В обох варіантах застосовано конкретизацію: the 

driver – кебмен; the man – кучер, що влучно допомагає відтворити 

професію тієї епохи. Одразу відмітимо, що така стратегія є прийнятою у 

перекладі, позаяк забезпечує адекватне сприйняття мовних особливостей 

в рамках іншого культурного / соціального континууму [4, с. 93]. 

Отже, здійснивши порівняльний аналіз оригіналу та перекладу 

роману Оскара Уальда «Портрет Доріана Грея», ми розглянули окремі 

випадки застосування різних перекладацьких трансформацій задля 

досягнення адекватності та еквівалентності перекладу. Для досягнення 

адекватності перекладач використовував лексичні та граматичні 

трансформації, а також семантичні прийоми для передачі побуту 

Вікторіанської епохи в Англії. Завдяки їх використанню вторинному 

комуніканту вдається більш вдало перенести особливості певної епохи у 

цільовий текст. 
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Діалекти часто відносили до неперекладного явища за рахунок 

розбіжностей, котрі існують у рамках різних мовних систем. І побою- 

вання не без підставне адже, дві мови – два різних мовних континуума, 

живуть за різними правилами та піддаються різним процесам фонації. 

Звідси, коли мова іде про діалект, завдання перекладача, котре полягає у 

здійсненні еквівалентного відповідника стає непідйомним тягарем для 

перекладача, принаймні так вважалося до середини ХХ століття. 

Оскільки мовні особливості приймають вигляд ребуса відкрити ритмічну 
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модель котрого можливо лише за допомогою розкодування смислових 

одиниць, співставлення підсистем двох мов та пошуку відповідних 

діалектизмів у мові перекладу, враховуючи коло читачів для яких 

здійснюється переклад.  

Діалектизми неодноразово привертали увагу теоретиків та практиків 

перекладу (див. М.К. Грабовський, В.С. Виноградов, С.І. Влахов,  

В.Н. Комісаров, М.М. Любимов, Я.І. Peцкep, Н.В. Яковлева, Б. Девід, 

E. Кліфорд, Е.К. Ландерс), проте можливість їх відтворення засобами 

іншої мови або взагалі заперечувалася, або визнавалася досить складним 

внаслідок різного роду мовних та соціокультурних обмежень. Мовні 

обмеження проявляються через відсутність варіативності лексичного 

вираження одиниць на рівні окремих систем. Соціокультурні обмеження 

виявляються в тому, що мовні одиниці їх вираження та контекстуальне 

призначення мають різні традиції в англійській та українській 

літературах, а отже, використання таких засобів в оригінальному та 

перекладеному творах не матиме аналогічного функціонального впливу 

[5, c. 148]. Однак, з іншого боку, правомірність такого твердження 

ставиться під сумнів тим беззаперечним фактом, що нейтралізація 

окремих діалектних одиниць може призвести до втрати важливих 

контекстуальних нюансів, які навряд чи можуть бути достатньо 

надолужені за рахунок компенсації. Усвідомлення цього простого факту 

змушує перекладачів шукати нові шляхи вирішення складної проблеми, 

переводячи її з мовної площини у таку, де мовні чинники взаємодіють із 

нормативними, психологічними та культурними. Очевидним залиша- 

ється факт, що еквівалентність залежить від мети, особливостей тексту 

перекладу, стилю, інтенцій автора, на котрі власне має робити акцент 

перекладач для досягнення наближеного (еквівалентного) перекладу. 

Іншими словами, еквівалентність існує між двома точками: вихідний 

текст ↔ цільовий текст, якщо цільовий текст зорієнтований на кон- 

текст твору – зокрема його стиль, функції, то головним завданням 

еквівалентного відтворення першотвору залишається цілковите 

збереження мовних одиниць у друготворі. Безумовно, переклад 

діалектизмів базується не лише на контексті, однак і на його смислових 

та естетичних цінностях.  

Матеріалом дослідження ми обрали твір Елеонор Портер «Поліанна», 

оскільки він рясніє цікавими для аналізу діалектами на різних рівнях 

мовної структури – фонетичному, лексичному, морфологічному та 

синтаксичному. Ці чотири рівні діалектизмів не входять в нормативну 

граматику, фонетику і лексику літературної мови, але іноді можуть 

свідомо використовуватись письменниками як стилістичний засіб для 
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реалістичного змалювання життя персонажів в художніх творах  

[2, с. 33]. Враховуючи, обсяг роботи зупинимо нашу увагу на 

діалектизмах фонографічного рівня та розглянемо найбільш частотні 

випадки їх прояву.  

1. Вилучення закінчення, яке через специфіку мовця «ковтається» при 

звучанні. Характерне вилучення кінцевого звука має два розгалуження, 

котре переважно включає у себе приголосні звуки редуковані 

апострофом [1, с. 53], як наприклад:»I was only keepin’ on with my 

work…» (keeping) [7, с. 3]. – «Я лише хотіла швидше впоратися з…» 

[4, с. 5]. Переважно вторинні комуніканти нейтралізують або 

компенсують діалектизми просторіччям мови оригіналу. Щоправда 

зустрічаються і цікаві випадки перекладу, коли перекладачі вдаються до 

«створених навмисне мовних покручів із використанням елементів 

розмовного стилю» [3, 219], до прикладу: «…my old eyes a-seein’ this» 

(seeing) [7, c. 10]! – «Невже мої старі очі справді побочать її» [4, c. 12]?  

Наступна категорія – редукція звуків на початку та всередині слова: 

«…’cause…» (because) [7, с. 3]. – «бо» [4, с. 5]. – «There’s plenty of ‘em...» 

[7, c. 9]. (them) [4, c. 10]. Вкотре пересвідчуємося, що переклад 

діалектизмів переважно здійснюється через використання літературної 

мови. Однак зустрічаються і цікаві шляхи перекладу, як до прикладу: 

«…Of course, ‘twould have been a good deal harder to be glad in black» (it 

would) [7, c. 19]. – «Адже коли ти в чорному, набагато важче радіти» 

[4, c. 21]. У цьому випадку рішення перекладача виходить за рамки 

літературної норми (набагато – букв. значною мірою; дуже), а відтак 

можемо говорити про нову перекладацьку традицію, яка входить у 

дихотомію творчість-креативність. 

Головний висновок, який можна зробити, полягає у тому, що 

переклад діалектизмів фонографічного рівня завжди буде нести за собою 

втрати з огляду на їх соціокультурні та культурні обмеження, які, 

безумовно, впливають на якість перекладу. Звідси, адекватність у 

перекладі досягається лише частково, завдяки використання літературної 

мови або просторіччя мови перекладу. При порівнянні цитат вихідного 

тексту вдалося виокремити цікаві випадки перекладу – використання 

мовних покручів, штучно створених конструкцій, мовних помилок та 

власне просторіччя. Перспективним є комплексне дослідження 

відтворення граматичного та лексичного рівнів діалектного мовлення в 

українських перекладах творів Елеонор Портер «Полліанна» та 

«Полліанна виростає». 
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Телевізійна тревел-продукція опинилася в сфері наукового інтересу 

не так давно і першими увагу на неї (що є закономірним) звернули 

теоретики та досліджувачі журналістики [8, с. 75]. Для перекладознавців 

це все ще малодосліджена царина [1, c. 128; 2, c. 252]. Втім, такі фільми 

постійно перекладаються, будучи вагомою складовою багатьох теле- 

візійних каналів, як от, наприклад, «Discovery», «National Geographic» 

або «Viasat Explorer». Практика перекладу зразків цього жанру 

демонструє приклади як високоякісного, адекватного транслятивного 
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продукту, так і ті, що рясніють прикрими помилками. Зрозуміло, що 

тревел-фільми підкоряються власним законам, а, отже, потребують 

специфіки в доборі перекладацьких стратегій. Для перекладу таких 

фільмів треба брати до уваги декілька факторів: 1) жанрову специфіку 

оригіналу; 2) фонову культурну пресупозицію (автора травелога, пере- 

кладача, іншокультурного глядача); 3) загальні закономірності та 

традиції кіноперекладу в культурі, яка сприймає. 

Окреслимо основні жанротвірні ознаки тревел-програм / фільмів на 

телебаченні, виходячи з того, що будь-яка телепродукція є первісно 

креолізованою, оскільки в ній існує щонайменше дві різнокодові 

складові (текст і «картинка»). Останнє дозволяє долучити до джерел 

наукової інформації ще й знання про літературний травелог задля опису 

теле-тревел-тексту як такого.  

Для тревел-програм характерним є: 1) особливий сценарій, спрямо- 

ваний на дестинацію; 2) полі-інтенціональний характер оповіді та 

домінанта інтенції сповіщення / інформування; 3) переважання актуаль- 

ної інформації та постулат її достовірності; 4) зйомки «з натури»; 

5) хронотопічна динамічність та використання варіативних засобів 

локутивності; 6) наявність авторського «я» та вплив авторського бачення 

на добір фактів; 7) наявність сюжету; 8) наявність діалогу автора та 

«іншого»; 9) поєднання вербальних та невербальних засобів [2, с. 244;  

3; 4, с. 86; 6; 7; 9; 11, с. 183]. 

Цей далеко не повний перелік ознак жанру телевізійного 

тревел-продукту безпосередньо впливає на обрання перекладацьких 

рішень, тим більше, що однією з найважливіших функцій такого роду 

програм називають функцію посередника в діалозі культур [10, с. 113]. 

Переклад же і сам по собі відзначено міжкультурним посередниц- 

твом, що не може не позначатися на взаємодії тріади «телевізійний 

тревел-продукт – перекладач – іншокультурний глядач». 

Наскільки легко зруйнувати гармонію тріади, згаданої вище, 

посиливши ентропію, можна зрозуміти з найпомітніших помилок в 

синхронному закадровому перекладі фільмів, які демонструвалися на 

каналі «Travel» на початку 2000-х. Саме в ці роки в країнах СНД почали 

освоювати практику теледубляжа. Потік телепродукції іноземними 

мовами був великим, багато передач транслювалися прямо з супутників. 

Професійний дубляж був неможливим через обмеженість часу перед 

поданням в ефір, дорожнечу та масштаби роботи. Тому демонстрація 

відбувалась без попередньої підготовки з синхронним закадровим 

перекладом, при якому оригінальне мовлення фільму / програми / шоу не 

прибиралося і його було чути за голосом перекладача або актора 
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озвучування [5, с. 23-24]. Як наслідок, фільми з таким войсовером 

виявилися вельми цікавим та повчальним джерелом прикладів того, 

якого роду помилки і чому виникають в процесі перекладу і як вони 

впливають на адекватність сприйняття телепродукту в цілому. 

Для аналізу було обрано два фільми. Перший з них – «The Best of 

Beautiful Britain» (режисери – А. Бріерлі, К. Войс, Г. Коул, продюсер – 

К. Войс) – відноситься до телевізійної тревел-журналістики пізнавально-

просвітницького типу. Це фільм-травелог з елементами дорожнього 

нарису та тревел-репортажу. Другий – один з епізодів серії філь- 

мів Ж. Бервутса «Taste of Travel», який теж можна віднести до жанру 

телевізійної тревел-журналістики, але з домінуванням телевізій- 

ного тревел-нарису з елементами теле-травелога і тревел-репортажу. 

Ж. Бервутс знімав травелог симбіотичного типу. Це означає, що він 

намагався опинитися всередині хост-культури. Звідси й особливості 

власне тревел-тексту: в ньому, немов бриколаж, використовуються 

алюзії, впізнавані фрази і т. ін. 

Виходячи зі сказаного, вихідний медіатекст треба сприймати  

з урахуванням епохи та предметної області, про які йдеться. Інакше 

величезний шар пам’яті іншої культури пройде повз глядача, а сам 

переклад не виконає функцію, яка в ньому закладена, – функцію 

знайомства з іншим культурним досвідом. 

Помилок в войсовер фільмів, що аналізуються, досить багато. 

Більшість зумовлена відсутністю необхідних фонових культурних прес- 

упозицій у закадрового перекладача, але є й такі, котрі виникають від 

ігнорування відеоряду або ж через відсутність попередньої підготовки до 

перекладу. 

Фільм, документальний в тому числі, – це креолізований, гібридний, 

мультикодовий текст. Тому перекладач повинен розуміти й передавати 

смисл всіх планів вираження як вербального, так і невербального рядів. 

При цьому дуже важливо слідкувати за координацією картинки та 

тексту, враховуючи основоположні характеристики адекватного вой- 

соверу: ізохронію, кінетичну синхронію і, найголовніше, синхронізацію 

тексту і візуалізації [12]. Порушення єдності візуального та вербального 

рядів призводить до дисонансу в глядацькому сприйнятті кіно-тревел-

продукту. 

До цього ж може призвести і неправильний вибір відповідника в 

цільовій мові. Зазвичай, такий вибір існує в межах релевантних від- 

повідників. Відокремлення тих з них, котрі виявляться пертинентними в 

контексті відеофрагменту, і становить завдання перекладача.  
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У випадку з телевізійними фільмами жанру «тревел» пертинентними 

перекладацькими відповідниками можна вважати такі, що: 1) корелюють 

з лінгвістичною та культурною специфікою первотвору; 2) не пору- 

шують мультикодовості жанру; 3) не викривляють авторського  

«я» мандрівника; 4) реалізують основні функції жанру «травелог»;  

5) не ігнорують дифузію різних жанрів тележурналістики в вихідному 

тексті; 6) орієнтовані на іншокультурного глядача. 

Стратегія пертинентності, отже, повинна стати однією з основ- 

них стратегій, що використовуються при перекладі документальних 

тревел-фільмів / програм, а сам жанр потребує перекладознавчої уваги. 
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Життєдіяльність суспільства XXI століття невід’ємно пов’язана з 

новітніми комунікаційними технологіями та електронною комунікацією. 

Електронна комунікація охоплює спілкування, що здійснюється за 

допомогою Інтернету та інших комунікаційних платформ, наприклад, 

мобільної телефонії [1]. Електронній комунікації відводиться роль 

відновлення балансу між розумом і почуттями людей, втраченими 

протягом історії людства, зміною засобів відтворення навколишнього 

світу [3]. Нові форми електронної комунікації Facebook, WhatsApp, 

Facebook Messenger, Instagram, QQ, Tik Tok, Twitter, LinkedIn з 

відповідно найбільшою кількістю зареєстрованих користувачів різних 

вікових категорій [8] забезпечують комунікативні потреби сучасного 

суспільства.  

Електронна, віртуальна або Інтернет-комунікація виступає об’єктом 

нового лінгвістичного напрямку, що аналізує лінгвістику Інтернету [1]. 

Електронна комунікація змінила фундаментальну сутність між- 

персональної й соціальних комунікацій та зумовила різноманітні процеси 

на всіх рівнях мови. Предметом міждисциплінарних досліджень є вплив 

електронної комунікації на суспільство, культуру та мову.  

Телеграма як канал і форма технічно-опосередкованої передачі даних 

на великі відстані між суб’єктами інформаційних відносин представляє 

прототип електронної комунікації. Реалізуючи прагнення сучасних 

людей до можливості економічно вигідного спілкування в будь-який час 

доби та з будь-якої точки планети без залежності від місцезнахо- 

дження «співрозмовника», науково-технічний прогрес викликав до життя 

унікальний засіб комунікації, який об’єднує в собі функції телефону  
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з його можливістю спілкування в режимі реального часу та телеграми  

з її письмовою стислою формою викладу [1, с. 20]. Смс-повідомлення  

є однією із форм електронної комунікації, яка дозволяє передавати 

інформацію та вирішувати численні комунікативні завдання, що зумо- 

вило масовий та приватний характер смс-повідомлень. Наприклад, 

масове смс-повідомлення із пропозицією долучитися до програми 

лояльності: Willkommen im Le Club AccorHotels-Programm. Ihre Mitglieds- 

nummer lautet 30810313481341BP. Schließen Sie Ihre Anmeldung hier ab: 

http://bit.ly/32hE0pT 

Адресант масових смс-повідомлень – це соціальний продуцент [7], 

який звертається до реципієнта від імені суспільної структури – фірми, 

підприємства та громадської організації, репрезентує певні соціальні, 

групові чи корпоративні інтереси, надає інформацію різного характеру та 

пропонує в формі комерційної, політичної або соціальної смс-реклами 

різноманітні послуги, що є ефективним засобом маркетингової політики. 

Смс-повідомлення стрімко перетворилися на релевантну складову 

міжперсонального спілкування. Приватними смс-повідомленнями 

обмінюються з товаришами, друзями/ подругами, коханими, членами 

сім’ї, колегами і т. д. Наприклад, смс-повідомлення, надіслане колезі: ich 

machs bis heute abend ok? 

Смс-повідомлення в специфічних електронних умовах існує як особ- 

ливий мовленнєвий твір, який позначають терміном «стислий текст» [5]. 

В умовах становлення комунікативного суспільства і прискорення темпу 

життя стислі тексти набувають все більшого значення в усіх сферах. Під 

поняттям стислий текст розуміють повідомлення, яке об’єктивоване 

подібно будь-якому іншому тексту в письмовій формі, побудоване 

шляхом скорочення повного тексту або створене як первісно коротке, 

призначене при необхідності для подальшого розгортання в більш 

об’ємний текст [6, с. 286]. Наприклад, два послідовні повідомлення, 

якими адресант стисло і експресивно описує ситуацію в Німеччині, 

викликану пандемією COVID-19:  

12:33 Wir haben seit November mehr oder weniger lockdown.  

12:33 Nervt 

В зв’язку з розповсюдженням месенджерів служба коротких 

повідомлень з 2015 року почала втрачати лідируючу позицію. Однак 

функціональність смс-комунікації з можливістю швидко досягнути 

адресата, її інтерактивністю, яка за певних об’єктивних умов дозволяє 

швидко здійснити комунікативний акт, і можливістю задовольнити 

базові потреби в спілкуванні забезпечують важливе місце смс-

повідомлень в комунікаційній системі інформаційного суспільства. 
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Наприклад, смс-повідомлення, яким адресант скасовує заплановану 

зустріч із адресатом: 09:10 Guten Morgen, es sieht nicht gut aus. Ich muss 

leider hier bleiben. Danke für alles. Ich melde mich. Mit lieben Grüßen  

Міжперсональна комунікація характеризується соціальною масш- 

табністю і актуалізується все частіше в електронному просторі. На 

сьогодні в міжперсональній німецькомовній комунікації превалює спіл- 

кування у месенджері WhatsApp, що наслідує принципи смс-комунікації. 

Наприклад, короткий діалогічний комунікативний акт, що відбиває деякі 

реалії життя у час пандемії – погіршення фінансового стану та обмежені 

можливості подорожувати:  

– Das Virus hat uns Alle erwischt, Alle haben weniger als vorher.  

Das ist schade, wir müssen erst mal abwarten ob das Reisen funktioniert  

– Ja, genau  

В процесі спілкування здійснюється обмін видами діяльності, їхніми 

способами та результатами, уявленнями, ідеями, установками, інтере- 

сами, почуттями і т. д. [4]. У приватній електронній комунікації 

відбувається ретрансляція становлення та екзистенції індивіда в соціумі. 

Тексти приватних електронних повідомлень мають соціальну природу, 

відбиваючи всі актуальні теми для мовців.  

Винайдення нових засобів зв’язку та передачі даних, їхнє постійне 

удосконалення продукують широкі можливості спілкування. Подаль- 

ший функціональний аналіз німецькомовної реклами в електронному 

просторі відкриває цікаві перспективи дослідження електронної 

комунікації.  
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Динамічні зміни в лексиці сучасної української мови зумовлені 

різними чинниками, зокрема й активними процесами у межах 

лінгвосистеми з огляду на розширення функціоналу мови. Результатами 

перетворень значною мірою є семантичні трансформації лексичного 
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складу, що віддзеркалюють через ментальну призму суспільну онтологію 

носія мови.  

Яскравим прикладом універсальної природи мови слугує поповнення 

лексикону засобів масової інформації, які сьогодні все частіше 

набувають електронних версій. Звідси – аксіомою стає твердження про 

те, що, власне, ЗМІ є тією сферою лінгвального функціонування, де 

лексичні засоби мови постійно оновлюються й удосконалюються. 

Мова преси безпосередньою і оперативною реакцією на суспільні 

зміни, що втілюються у лексико-семантичних перетвореннях у системі 

мови, демонструє ієрархію і поліфункціональність різноструктурних 

процесів, що відбуваються у довколишньому світі, а також детермінує 

значущі зміни у лексичному корпусі. А тому виникнення неологізмів, 

запозичення та інтеграція іншомовних лексем, формування семантичних 

дериватів тривають безперервно. 

Відомо, що семантична деривація має місце у разі використання уже 

відомого слова (його зовнішньої форми) для номінації нового об’єкта 

навколишньої дійсності. Це – явище вторинної номінації, що корелює з 

принципом економії мовних засобів, коли немає інтенсивного приросту 

одиниць плану вираження, а номінативна діяльність спрямовується у 

русло вторинної номінації, або ж до семантичної трансформації наявних 

засобів найменування. 

В українському мовознавстві явища семантичної деривації різнобічно 

висвітлено в роботах О. Стишова, Л. Струганець, К. Ленець, 

І. Самойлової, Н. Тропіної, Т. Бевз та інших. Однак постає необхідність 

опрацювання подібних процесів у заголовках періодичних інтернет-

видань, що є метою пропонованої наукової студії. Відповідно об’єктом 

дослідження обрано семантичні неологізми у заголовках періодичних 

інтернет-видань. 

Специфіка творення вказаних неологічних одиниць зумовлена тим, 

що для реалізації авторської інтенції маємо простір тільки на рівні 

значення слова, форма ж – незмінювана. Тому авторський хист 

визначається вмінням приєднати готову форму, для якої характерна 

власна когнітивна фоновість і смислова асоціативність, до нового 

поняття, що згідно з комунікативною потребою має бути названо,  

а також майстерністю знайти мотиваційні точки дотику. Наприклад,  

з 24 серпня США почнуть карати Україну за піратство – «умисне 

незаконне використання об’єктів права інтелектуальної власності…» 

(УП, 22.08.01); Тимошенко: у Раді знову скуповують «тушок» 

(ФП, 28.03.11); «Плиточникам» з Майдану пред’явили звинувачення – 
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«група осіб, що звинувачується у пошкодженні плитки на Майдані 

Незалежності під час податкових протестнрих акцій» (УП, 04.03.11). 

Семантична деривація, в результаті якої виникають інновації 

вказаного типу, може охоплювати різні одиниці. У таких процесах 

зазвичай домінує образологіка носія мови. Досліджено, що до таких 

процесів залучаються одиниці неоднорідної структурної, дериваційної і 

смислової природи: 

1) розмовні слова: Україна звернулась до «Венеційки» щодо 

законопроєктів про обрання членів ВРП (УП, 29.03.21) – Венеційська 

комісія; 

2) жаргонізми: ширка – «широка коаліція» (УП, 12.05.09). Пор.: 

ширка – це сленгова назва у наркоманів дози ацетилійованого опію. 

Варто зауважити, що значну роль у процесі творення цього неологізму 

відіграє співзвучність компонентів: широка коаліція > ширка; 

3) етранжизми (запозичені лексичні одиниці): «Регіони» – «Партія 

регіонів» (УП, 12.05.09); у тому числі – й екзотизми: «сієста» – «зміна 

графіку роботи у зв’язку зі спекою» (УП, 07.06.11), шериф – «дільничний 

інспектор» (ЛП, 22.10.09); 

4) історизми: гонець – «новий посол Росії в Україні» (УП, 23.10.09); 

Сюди зараховуваємо і назви історичних подій: Ющенко за день до 

Ватерлоо – «відставка уряду» (УП, 23.04.01);  

5) архаїзми: «сідалище» – «вертолітний майданчик для президента 

Віктора Януковича в Каневі» (УП, 11.02.11);  

6) професіоналізми: За два місяці до обшуків на «ПВК Семенченка» її 

«здав» один із членів (УП, 30.03.21); У Росії вважають, що США 

захочуть «відтоптатися на їхніх виборах» (УП, 30.03.21); 

7) терміни: «дипломат» – «затриманий на словацько-українському 

кордоні українець, який мав при собі дипломатичний паспорт» (УП, 

25.08.01); мажор – «син заможних і впливових батьків» (ЛП, 23.05.09);  

8) лексеми з числовою семантикою: «Нормандська трійка»: в ОП 

наголошують, що без України рішення щодо Донбасу неможливі 

(нормандський формат) (УП, 31.03.21). 

Крім іменників, до процесів семантичної деривації залучаються слова 

інших частин мови: За 2 тижні банки видали «теплих кредитів» на 84 

мільйони (УП, 13.04.21) (енергоефективні заходи). 

Деякі семантичні неологічні деривати демонструють активність щодо 

входження в узус. Так, нове значення лексеми колядувати («одержувати 

незаконним шляхом»), запроваджене в обіг сумнозвісним суддею, 

починає розширює межі свого вживання: наколядували барсетку  
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(ЛП, 25.01.11). Пор. також і фіксацію У Запоріжжі підприємці збирають 

гроші на київський Майдан (УП, 25.11.10). 

Найпоширеніший спосіб перенесення – це метафора. Автори 

семантичних неологізмів використовують найрізноманітніші збли- 

ження: Венедіктова розповіла представникам Держдепу і повіреній  

США про «кадрове перезавантаження» (УП,15.04.21) – (кадрове 

перезавантаження прокуратури – атестації). Зеленський поки не знає, з 

ким в України більше «хімії» – Трампом чи Байденом (УП,16.04.21). 

Рідше використовуються метонімія: Зеленський перед візитом  

в Париж просить ЄС і НАТО «узаконити шлюб» з Україною 

(УП,16.04.21 (заклик прийняти Україну до ЄС та НАТО), «Найгірший 

спалах»: Київ відкриває для COVID-хворих пологові й дитячі лікарні 

(УП, 08.04.21). 

Семантична деривація застосовується і щодо лексикалізованих 

сполучень: «2 в 1» – «поєднання посади першого секретаря політради з 

посадою голови СПУ» (УП, 13.11.07), і щодо сталих висловів: «Руки 

геть від України»: найбільша фракція Європарламенту попередила 

Путіна про наслідки (УП, 12.04.21); На Прикарпатті троє кандидатів 

ідуть ніс у ніс – екзитпол (УП, 28.03.21); На Донбасі хочуть створити 

«пояс успішності» – Рєзников (УП,28 .03.21); «Світає і смеркає, 

незалежно від законів»: Стефанчук лобіює скасування переведення 

годинників (УП,26.03.21). 

У процесах семантичної деривації часто активну роль відіграє форма 

вихідної одиниці: Трейдер Веревського, комбінати Ахметова та 

«донька» американської агрокомпанії отримали найбільше відшко- 

дування ПДВ за березень (УП, 17.04.21). ДП «Сантрейд» – дочірнє 

підприємство американської агропромислової компанії Bunge. 

Таким чином, студіювання інновацій у заголовках інтернет-видань є 

актуальним завданням науки про мову, оскільки уможливлює не лише 

висвітлення і розуміння активних словотворчих тенденцій у лексиконі 

української мови, зумовлених як екстралінгвальними, так й інтра- 

лінгвальними чинниками, а й усвідомлення глибинних ментальних 

процесів, що генерують картину світу українця і її національно-

лінгвальну презентацію відповідно до специфікації мовної системи. 
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Дослідження у сфері кінематографа та кінокритики відзначають 

вагому кореляцію між оцінкою критиків та комерційним успіхом 

кінокартини [5; 9; 13]. З активним розвитком кіномистецтва в США на 

початку 1960-х років кіностудії звертаються до цитування позитивних 

рецензій як потужного рекламного засобу.  

Серед чинників, які зумовлюють вплив рецензії, виокремлюють 

соціокультурну наближеність автора до читача, текстові характеристики 

самої рецензії, специфіку засобу масової інформації (рівень впливовості 

журналів, газет й інтернет-сайтів та індивідуальні ознаки аудиторії) [7]. 

Окрім впливу рецензії у кінокритиці (РК) на читацьку аудиторію 

дослідники відзначають її вагому роль у відкритті інноваційної естетики 

та нових талантів у сфері мистецтва [6; 11].  

Американський професор соціології В. Шрам вважає, що сучасний 

критичний дискурс зазвичай складається з трьох компонентів: дескрип- 

тивного (інформування за допомогою фактів), аналітичного (інтер- 

претаційний контекст) та оцінного (позитивні або негативні судження, 

які вказують на «правильну», з погляду суб’єкта, оцінку об’єкта критики) 

[11]. Німецька дослідниця К. Лізем виокремлює два головні компоненти 

журналістської критики, а саме повідомлення фактологічної інформації 

про певну подію (Berichtselement) та її оцінювання (Kommentarelement) 

[10]. Саме оцінний компонент рецензії сприяє створенню певних взаємин 

між журналістом-критиком (на відміну від журналіста-репортера) та його 

читачем: відчуття прихильного ставлення до рецензента виникає за 

умови взаємної довіри, проте існує ризик виникнення антипатії у разі 

незгоди з оцінкою рецензента.  

Для аналізу мовленнєвого жанру РК релевантним є заснований на 

ідеях М. Бахтіна [1] мовленнєвий підхід, який, на думку Т. Шмельової, 

враховує інтенції автора, умови комунікації і, як наслідок, мовне офор- 

млення мовленнєвого жанру. Головною конституційною ознакою мов- 

леннєвого жанру дослідниця вважає комунікативну мету висловлення 



International scientific and practical conference 

156 

[4]. Мовленнєві жанри розглядають як репродуктивні форми текстової 

діяльності, певні взірці ефективної мовленнєвої взаємодії, які, на думку 

Ф. Бацевича, необхідні для розуміння природи й організації дискурсу  

[2, с. 95–100].  

Жанр РК активно функціонує сьогодні в медійній сфері, що зумо- 

влено низкою чинників: появою нових інформаційних каналів, зокрема 

Інтернету, для транслювання критичної інформації; збільшенням пуб- 

лікацій критичних матеріалів не тільки у спеціалізованій, а й у масовій 

періодиці; розширенням тематичного простору жанру рецензії (об’єктом 

критики дедалі частіше стають не лише «феномени високої культури,  

а й явища побутової культури» [3, c. 3]). 

Мова медій відбиває найактуальніший стан і тенденції мови певної 

лінгвокультурної спільноти, покликана формувати мовні смаки, 

світоглядні орієнтації і поведінкові моделі та сприяти вихованню мовної 

і соціальної культури. Проте розвиток масової культури, визначальною 

рисою якої називають комерційне спрямування – різні сфери суспільного 

життя, зокрема мистецтво, стають предметом масового споживання і 

підпорядковуються економічним інтересам – спричинює зміну читацької 

і глядацької аудиторії [8; c. 12].  

Оволодіння Інтернетом та поява нової платформи для критичних 

публікацій і дискусій про кіно спричинили помітні зміни у кінокритиці. 

Умовно всі види сучасних інтернет-видань, які торкаються проблем 

кіномистецтва, поділяють на професійні, вузькоспеціалізовані та не- 

спеціалізовані або розважальні видання. Вузькоспеціалізовані видання 

містять більше якісного аналітичного матеріалу, енциклопедичну інфор- 

мацію про видатних особистостей у кінематографі та їхні фільми, 

документальні джерела. Неспеціалізовані видання, орієнтовані на 

широку аудиторію глядачів, містять зазвичай невеликі за обсягом 

рецензії, трейлери й анонси, і дають змогу швидко зорієнтуватися, який 

фільм вартий перегляду. 
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Виклики та інформаційне різноманіття, якими сповнений сього- 

денний медійний простір, своєрідно форматують глобальну та національ- 

ні медіасистеми, ставлячи їх перед питаннями, суперечностями та 

значною відповідальністю. Індикатором і водночас відображенням 

динаміки економічної картини кожної окремої держави є засоби масової 

інформації, що аналізують певні події та моделюють їхній когнітивний 

відбиток.  

Цікавими для аналізу видаються лінгвістичні варіанти/моделі, 

використання яких під час репрезентації актуальних подій та новин  

у сфері економіки відіграє ключову роль у створенні цілісного 

комунікативно завершеного повідомлення. Достатній та надзвичайно 

різноманітний матеріал для такого дослідження представлений,на  

нашу думку, в інтернет-ресурсі німецької державної телерадіокомпанії 

«Deutsche Welle».  

Зауважимо, що як національне, так і глобальне медіасередовище, 

перебуває під впливом універсальних чинників, що визначають гро- 

мадську свідомість, яка, своєю чергою, є головним чинником та ціллю 

діяльності медіа. Йдеться, насамперед, про географічне розташування 

держави, характерні ознаки функціонування її політичної системи, 

зокрема, на певному хронологічному зрізі, а також рівень освіченості 

громадян, рівень їхнього добробуту, культурні та ментальні особливості 

тощо [2]. Незаперечним атрибутом функціонування медіаринку кожної 

країни є ступінь його строкатості. Беручи до уваги Німеччину, слід 

наголосити на насиченому численними пропозиціями медіапросторі.  

Теоретики і практики у сфері соціальних комунікацій збагатили й 

розширили дослідницький дискурс розвідками, присвяченими схемам 

розбудови медіаринку Німеччини (П. Бухенау, Р. Девентер, Й. Гокеп, 

Б. Гольцнаґель, Й. Діммік, Р. Зайферт, Ф. Лобігс, Г. Рьопер, С. Фляйшер, 
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Д. Фюртбауер, Б. Хатчінс, Б. Шнайдер, М. Штайнер, М. Шток, І. Білоус, 

О. Білоус, В. Буренко, О. Демченко, В. Мальцева та ін.), а фахівці у 

галузі мовознавства приділяють увагу лексично-стилістичним маркерам 

організації новинно-розважального наративу (Д. Буссе, Ф. Геррманн,  

К. Кріппендорф, Е. Оксаар, К. Швеґерль, Л. Кардаш, Ю. Кійко, Л. Ком- 

панцева, А. Кондрико, Л. Овсієнко, О. Черниш). Стрімкий обіг повідом- 

леннєвого контенту відкриває, зокрема, перед дослідниками у галузі 

філології широкі перспективи для аналітичної роботи.  

Спосіб подачі інформації сучасними медійними платформами 

поєднує усталені традиції конструювання оповідних стратегій та 

демонструє різноманітні експерименти при трансформаціях реальних 

подій для подальшого їхнього імплементування у медійну реальність. 

Роздумуючи над закономірностями організації оповідного тексту,  

О. Кучерова наголошує на дотриманні двох ключових принципів – 

фактичності та результативності [4]. Застановившись на аналізі еконо- 

мічних повідомленнях в новинній стрічці ресурсу «Deutsche Welle», 

розглянемо способи втілення оповідних намірів на прикладі актуальної 

статті – «Deutschland zwischen Depression und Aufbruch»
1
 [8] – присвя- 

ченої поточному стану економіки Німеччини в умовах пандемії.  
Квітнева стаття зосереджена, зокрема, на формуванні критичного 

горизонту масових споживацьких очікувань. Автори демонструють 
дотримання традиційних правил оповідної побудови статті та подекуди 
вдаються до лінгвістичних механізмів зацікавлення й «пробудження 
уваги» читача. Протиставлення у заголовку статті понять «Depression» та 
«Aufbruch» програмує як на рівні тексту, так і метатексту інтенцію 
пошуку правильного з двох. Вступне речення статті окреслює запитальну 
площину, уточнюючи заявлену в заголовку дихотомію і водночас 
звужуючи тематичне коло, знову-таки, апелюючи до читача: 
«Optimismus global, Trübsal lokal: Auf diesen Nenner lässt sich die Lage der 
Weltwirtschaft und die Unzufriedenheit der Bevölkerung in Deutschland mit 
dem Krisen– und Impfmanagement von Bund und Ländern bringen. Zu 
Recht?». Структура статті, вочевидь, впливає на якісний рівень її 
сприймання. Відтак, поділ тексту на смислові абзаци із підзаголовками 
до кожного не лише спрощують його рецепцію, але й постають своє- 
рідним індикатором наближення реципієнта до семантичної площини 
інформаційно-аналітичного повідомлення: підзаголовки «Corona-Politik: 
Wie zufrieden sind die Deutschen?», «Nachzügler Deutschland», «Gedrückte 
Stimmung durch lange Pandemie», «Scharfe Kritik von Wirtschaft und 

                                      
1 «Німеччина між депресією та проривом» 
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Ökonomen», «Konjunktur für Besserwisser?» логічно маркують текст для 
поетапного ознайомлення та семантичного заглиблення. Послідовний 
доцентровий аналіз сучасного стану німецької економіки – від огляду 
глобальних світових тенденцій до окреслення вузькодержавних реалій – 
досягає, на наш погляд, високого ступеня інформативності завдяки 
використанню метафор та епітетів, що частково адаптують фактичні дані 
для сприймання читача.  

Підрозділ статті «Lage besser als Stimmung» вже своїм форму- 
люванням визначає позитивний вектор когнітивного процесу вже від 
сприймання попередньо окресленої перспективи. Вважаємо за доцільне 
наголосити на принциповій ролі мовних структур в закодуванні смислів 
для подальшої рецепції. Відтак, означимо в тексті статті два лексично-
семантичних кола: судження з позитивною критичною оцінкою еконо- 
мічної ситуації в державі та негативно марковані судження. З огляду на 
загальну специфіку пандемічної економіки в світовому зрізі очікуваними 
є формулювання, на кшталт: «deutlich optimistischer», «voller Optimis- 
mus», «die schnellen Fortschritten», «großes Vertrauen ins Krisenmanagement 
der politischen Führung» чи «robuste Bauwirtschaft». Позитивна оцінка 
розвитку господарства так чи інакше корелює із очікуваннями та 
аналітичним передбаченнями фахівців цієї галузі.  

Лексичне ж поле статті, що виражає негативно-критичну оцінку еко- 
номічної ситуації центрується, насамперед, довкола терміну «Lockdown» 
в різноманітних варіаціях. Використання при цьому не німецького 
відповідника «Massenquarantäne», а, власне, інтернаціоналізму, вживання 
якого набуло глобальних масштабів, вказує на авторський намір увести 
статтю в семантично актуальну новинну категорію «Pandemiepolitik». 
Читаємо про «gedrückte Stimmung» та «die um sich greifende Frustration», 
що маркує сьогодення ринку. Спроби дійти до витоків кризових момен- 
тів та відшукати способи їх вирішення на мовно-організаційному рівні 
зводяться до використання лексем: «… zeigt die scharfe Kritik aus der 
Wirtschaft, dass Nervosität und Aggressivität zunehmen», «eine Stimmung 
der kollektiven Selbstüberschätzung», «Beim Testen und der Nachverfolgung 
von Kontakten müsse Deutschland einen Zahn zulegen», «In den Verträgen … 
stehen Dinge, da kommen jedem Manager die Tränen», «Wir dürfen dann aber 
nicht mehr so zimperlich mit den Testverweigerern umgehen» 

Запропонований для розгляду текст статті, як бачимо, відповідає 
принципам мовної та семантичної організації описового тексту: репре- 
зентує певну статичність, підсумовує процес економічного розвитку 
станом на конкретний етап, а також представляє аналітичний огляд 
проанонсованої у заголовку проблеми. Семантичне структурування 
тексту статті – у першому реченні статті сформульовано результат 
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аналізу представленого далі – призначене для імпліцитного зосере- 
дження уваги читача, спонукуючи його задати питання «А чому?», і 
відразу зосередитися на подальшому тексті, що наведеними фактами та 
аналітичним оглядом запропонує читачеві одну чи декілька відповідей на 
його запитання. Окрім того, заключна частина статті, що декларує 
позитивні посили для державної економіки та наголошує на реальних 
способах досягнення очікуваних успіхів, рецептивно обрамлює смисло- 
вий простір тексту, визначаючи його позитивні координати.  

Зауважимо, що «медіалогіка» є принципово визначальною у процесі 
форматування і наповнення контентного простору. Йдеться, насамперед, 
про «селективний» підхід до організації процесу подання інформації: 
аналіз споживацького сприймання безпосередньо визначає подальший 
вектор (у більш вузькому значенні – сюжет) медійної пропозиції [7]. 
Тематика та спосіб її подачі постають індикатором наближеності тексту 
до читача, а, відтак, конкурентоздатності сучасних медіа. 

 

Література: 
1. Білоус І. Л. Особливості розподілу публікацій різних жанрів у 

німецькій пресі. Науковий вісник міжнародного гуманітарного 
університету. Серія «Філологія». 2014. № 12. С. 196–199. 

2. Бондаренко Ю. С. Альтернативна преса сучасної Німеччини 
(особливості функціонування, редакційна політика, місце в національній 
системі медіа). дис. … канд. із соц. комунікацій: 27.00.04. Суми,  
2017. 207 с 

3. Демченко О. Берлинские уроки. Как устроен рынок СМИ в 
Германии. URL: https://lb.ua/blog/aleksandr_demchenko/353383_berlinskie_ 
uroki_ustroen_rinok.html 

4. Кучерова О. О. Оповідна структура новинного дискурсу: основні 
характеристики та принципи побудови (на матеріалі британських 
загальнонаціональних щоденних газетних новин). Наук. зап. НаУКМА. 
Сер. Філол. науки. 2008. Т. 85. С. 75–77. 

5. Мальцева В. В. Економічна проблематика на сторінках  
преси ФРН (1996–2001 рр.): дис. … канд. філол. наук: спец. 187 10.01.08 
«Журналистика». Київ, 2004. 162 с. 

6. Попова А. Немецкие медиа-концерны: остаться в живых. URL: 
http://www.germania-online.diplo.de/Vertretung/russland-dz/ru/02– 
wirtschaft/unternehmen/nemeckie-media-koncerny-ostatsja-v-zhivykh.html. 

7. Altheide D. Media Logic. L.: Proufledge, 1979. 296 p. 
8. Deutschland zwischen Depression und Aufbruch. Deutsche  

Welle (02.04.2021). URL: https://www.dw.com/de/deutschland-zwischen-
depression-und-aufbruch/a-57056235 



International scientific and practical conference 

162 

DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-073-5-2-42 

 

THE USE OF FEMININITIES AS A RESULT  

OF ACTUALIZING THE ISSUE OF GENDER EQUALITY 

 

Kuz V. V. 

Candidate of Philological Sciences,  

Senior Lecturer at the Department of Linguistics 

Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law 

Khmelnytsky, Ukraine 

 

Equality of rights for women and men implies the absence of privileges or 

restrictions on the grounds of sex, equal conditions for the exercise of rights. 

That is, gender equality provides equal conditions for women and men to 

realize their rights and potential to contribute to national, economic, social and 

cultural development and the exploitation of results. However, it should be 

noted that this is a process of fair treatment by society towards women and 

men in terms of equal status, equal access to resources, goods and services, 

achieving equal results. 

Along with the issues of achieving gender equality, femininities are 

actively used, not only in terms of the dynamic development of language, but 

also the identification of a person in terms of determining his position. 

Particularly noticeable is the active introduction of femininities in the 

professional activities of public administration, education, law, etc., and in 

connection with the predominance of positions held by men, respectively, and 

positions have masculine names. 

According to the Global Gender Gap Index, Ukraine’s position in the 

world ranking of 144 countries included in the ranking has significantly 

deteriorated. Thus, in 2014 Ukraine took 56th place, in 2016 – 69th place, in 

2017 the position rose by 8 positions [3]. Among the main factors influencing 

the fluctuations in the ranking are the economic situation in the country and 

the percentage of women involved in politics. It is worth noting that women in 

Ukraine receive on average a lower level of income compared to men, for 

similar work and perform a significant part of unpaid family work in 

households [2, p. 42–44].  

Analysis of the distribution of jobs by gender shows that if women hold 

managerial positions, such positions are mostly low, such positions of public 

managers belong to the middle and lower categories, the importance and 

participation of which in the decision-making process is insignificant.  

A similar situation can be observed in the field of politics, in legislative, 
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electoral representative bodies of public power. It is also widely believed that 

women’s rights are violated as recipients of social benefits and as workers in 

the social security system. Such cases occur due to the fact that men are 

considered the «norm». That is, social rights are linked to the male norm of 

continuity, full employment. The lower status of women’s social rights is due 

to their low status in political rights and less opportunities to gain power in 

society compared to men, especially if it is due to their representation in 

decision-making processes in the state, public institutions. 

Analysis of the current legal framework for gender equality in the Concept 

of the State Social Program for Equal Rights and Opportunities for Women 

and Men until 2021 [1] shows the lack of a gender component in strategic 

government programs and the inability of public administrations to implement 

the principle of equal rights and opportunities for women and men [1]. 

The media do not stay away from language innovations and are quite 

gender-sensitive, as they are assigned the role of intensifying the use and iden- 

tification of femininities in the media space. One of the functions of feminism 

is to overcome the barriers of language sexism, to reduce the use of mascu- 

linities, which, in essence, contribute to the stereotype of the subordination of 

women, especially with regard to professional titles. The use of femininities 

makes women visible in society; if words are difficult to perceive, then you 

should try to find another form, if it is a matter of habit, then it is necessary to 

use femininities more often and previously unusual words will become the 

norm. 

The use of femininities in all spheres, observance of the rules of gender 

equality in the personal and public spheres, prevention of gender restrictions in 

its various manifestations are difficult tasks that are strongly connected with 

the processes of democratization, observance of civil rights and freedoms, 

institutionalization of legal society in globalization and informatization. 
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 In the era of graphic interfaces most of the data is displayed on screens of 

computers but media outlets have been experimenting with innovative formats. 

The biggest challenge facing everyone in the media industry today is the 

changing ways people consume content. All of them see podcasting as an 

additional opportunity to interact with their audiences. The prevalence and 

growing popularity of alternative content based on listening is going to make a 

difference in media market. And 2020 was a huge year for podcasting. 

Forecasts for the US suggest that the number of podcast listeners will surpass 

160 million in 2023 after increases of around 20 million each year [6]. 

The word «podcasting» comes from combining the word iPod with 

broadcasting [2, p. 32]. The Cambridge Dictionary defines podcasting as the 

process of making digital recordings of radio programmes that people can 

download from the Internet [1]. Bringing news and content into audio format 

has direct impact on perception of information by listeners. When you listen to 

the speaker it is easier to determine whether a person is trustworthy and 

confident in informative speeches and a reliable source of information. It is an 

empirically proven fact that it is easier to believe, feel sympathy and 

«resonate» with another person, when we listen to his voice. This effect works 

in media as well. A person’s manner of speaking is called prosody. It helps us 

make the message understandable, show our intentions and convey feelings. 

Moreover, prosody heightens the listener’s attention and enhances their 

understanding. It is linked to the emotional parts of the brain and therefore 

when we hear a voice we have a sensation of being accompanied. It creates a 

strong emotional bond and causes a pleasant sensation of wellbeing [4, p. 80]. 

According to Rodero (2018) «all in all, the advantage of digital orality lies in 
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the ability to access content where a human being tells a story, informs, helps, 

advises or interacts with us using all the prosodic aspects of their voice»  

[4, p. 80]. 

 Being around other people provides safety and security that stifles this 

stress and decreases the feeling of loneliness. Audio content can be a powerful 

tool in fighting early stages of loneliness and prevent it from turning into a 

severe mental health issue. Hearing human voices has calming effect and 

makes a person imagine himself as a participant of a conversation. We could 

assume that it is the main reason why in October 2020, it was found that the 

most popular podcast genre in the United States was comedy, with 22 percent 

of respondents to a survey stating that they were very interested in podcasts 

designed to make them laugh [5]. 

Also in Casares and Binkley (2020) study the role of podcasts in 

bibliotherapy. Podcasts are set to be integrated into the clinical practice, a 

modernized version of bibliotherapy, which generally refers to the use of 

literature to help people cope with emotional problems, mental illness, or 

changes in their lives. Nowadays therapists can use specific merits of audio 

content to address a diverse range of client issues and facilitate the process of 

growth, healing, and change [3, p. 19]. 

Textual or computerized communications although framed as «conver- 

sations,» is deprived of rich subtext, emotional warmth. It is also supposed that 

implementing the ability to communicate via voice in social media helps 

people feel closer to each other and less lonely. The demand for such 

communication has resulted in the rocketing number of downloads of voice-

based social media in the beginning of 2021. The best example to illustrate 

such a tendency is the Clubhouse application. Created primarily for audio 

chats, it had an increasing number of downloads in January 2021, with 

approximately two million users worldwide [7]. 

 The situation in Ukraine is completely different, with less listening 

statistics and the podcast market while relatively small. Although, the 

PodcastsNOWua.com community has been established in the country, 

podcasting in Ukraine remains far from mainstream. Radio Podil has been 

promoting podcasts for a year. The first episode of Podcast Pidkast was 

released in March 2019. Ukrayinska Pravda has been developing and 

promoting podcasts since 2019, and during this time many podcasts became 

popular: «Kliati Pytannia», «Temperatura – Normalna!», «Do Popkornu z 

Annoiu Palenchuk», «Rankova Doza», «Ukraina Pislia Karantynu», «Kultura 

Vseho», «Ok i Sho?», «Ya ne Vstyhaiu», «Akustyka Tinei». But Ukraine has 

seen a good increase in weekly podcast listening each year. Media outlets in 

Ukraine are increasingly turning to the podcasting format and have been 
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actively engaged in podcast production. More and more radio stations (Radio 

Skovoroda, Urban Space Radio, Radio Aristocrats, Radio NV) are creating 

their podcasts and reaching their target audience.  

In order to practically establish popularity of podcasts, we conducted 

students’ needs analysis at different departments of Kyiv National  

University of Trade and Economics. The analysis was held in form  

of a questionnaire proposed to students during the second semester  

of the academic year 2020–2021.  

263 students from the first to the second year of study participated in the 

anonymous questionnaire. The respondents were asked to answer 2 questions 

of the questionnaire covering the frequency of listening to podcasts and types 

of activities while listening. The results of the questionnaire are presented and 

discussed below.  

A good number of students admitted they listen to podcasts (77,5%). 

Dealing with the question about the frequency of listening to podcasts, most 

respondents listen to podcasts once every two weeks (27,5%); 16,7% of 

students listen to podcasts one time a week and 18,3% of students listen to 

podcasts two or three times a week. Students seemed to be least enthusiastic 

about listening to podcasts three or four times a week (12,5%), only 2,5 % of 

students listen to podcasts daily and 22,5% of respondents do not listen to 

podcasts at all.  

As the world becomes busier, the podcast format has become incredibly 

popular. Podcast audio content allows the listener to multitask. The biggest 

part of respondents answered that podcast listening happens while doing 

different activities (72,4%): while exercising (4,2%), while travelling on public 

transport (15,3%), while drawing or doing another art/hobby (15,3%), a 

slightly bigger number of students (18,8%) answered that podcast listening 

happens while cooking, and 18,8% of the respondents answered that podcast 

listening happens while cleaning. 27,6% of responders answered that podcast 

listening happens while they doing nothing. 

 It should be noted that human voice is a powerful tool, and it deserves a 

bigger role in our lives. The words, how the presenters communicate their 

message and their tone of voice are key elements for reliability and credibility 

between the presenters and audience. Most of respondents (74,3%) answered 

that the timbre of the presenter’s voice can influence their choice of podcast. 

For 25,7% of respondents the timbre of the presenter’s voice does not play an 

important role in their choice of podcast. 

Hopefully, we’ll see lots of new audio-oriented media and up-to-date 

technology all humanity benefits from. And now when our digital platforms 

are finally sophisticated enough, voice could soon emerge as one of the most 
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important content. The signal is clear: the pandemic provided a new impetus 

for podcasts around the world. Podcasts in Ukraine while relatively small, are 

poised to grow and outgrowing their «niche» status to emerge as substantive 

markets in their own right.  
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Сучасні синтаксичні інновації досить яскраво представлені в 

публіцистичних текстах ЗМІ. Серед них провідне місце займає процес 
внутрішньо реченнєвої актуалізації окремих структур речення, що 
супроводжується ускладнення доцентрових проявів у розвитку лінеарної 
структури речення. До засобів прояву експресивності в синтаксичному 
аспекті, що найчастіше представлені в медійних текстах, варто віднести 
парцеляцію, з’єднувальні конструкції, вставлені конструкції, повтори, 
еліптичні та неповні речення та риторичні запитальні конструкції. 

У продукуванні маніпулятивної медійної мови ключову роль відіграє 
експресивний синтаксис. Завдяки багатогранності стилістичної функ- 
ціональності синтаксичних виражальних засобів та стилістичних 
прийомів створюється виразний медійний текст. Журналісти використо- 
вують експресивно-виражальні засоби не тільки для внесення різно- 
маніття в стилістичну канву новини, а й акцентуації уваги на певній 
авторській думці, яка представлена в тексті. 

Ефективними для маніпулювання в медійних текстах ЗМІ є 
приєднувальні конструкції. Журналісти використовують їх у різних 
цілях. По-перше, приєднувальні конструкції досить часто використо- 
вують для створення ефекту послідовного, лінійного нанизування та 
сприяння поєднання структурно незалежних величин: «СБУ затримала 
трьох організаторів псевдо референдуму на Донбасі. І серед  
них «міністр ДНР»« (Вечірня Полтава) [3]; «У Миколаєві отруїлося  
17 людей! І з-поміж них – 5 дітей!» (galinfo) [5]. 

Іншим неординарним синтаксичним способом маніпулювання є 
метонімія. Метонімія є популярним способом вторинної номінації, що 
підкреслює емоційність висловлення, мінімізація мовних зусиль, коли 
описова конструкція представлена одним словом. 

Сюжети завжди популяризують певну позицію і часто є не 
збалансованими у подачі різних думок. Для завершення будь-якої теми 
ефективним є використання риторичних питань, які підводять глядачу до 
певного висновку. У випуску «ТСН» (від 2 вересня 2018 року) після 
завершення демонстрації відеосюжета, присвяченого Іловайській 
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трагедії, ведуча запитує: «Чи тільки у віроломстві росіян проблема?».  
Це питання заставляє глядачів почати роздумувати над ситуацією,  
що склалася, та з більшою вірогідністю схилитися до відповіді  
«Ні, не тільки». 

Постійні лінгвістичні пошуки нових експресивних засобів призвели 
до появи оказіоналізмів [5, с. 11].  

Принциповою відмінністю між оказіоналізмами та потенційними 
словами є нестандартність перших та стандартності других. Ключова 
відмінність між ними – наявність або відсутність експресивності. 
Особливо їх використання набуло популярності період пандемії. 

У медійних текстах варто виділити емоційно забарвлені лексеми, 
наприклад, корона-бандит, коронаабсурд: «До речі, вчені дійшли 
висновку, що нинішній корона-бандит народився ще два роки тому» 
(онлайн газета «День» від 3 квітня 2020 року) [2]; «Коронаабсурд: 
півтора десятка поліцейських пресують плавця – «порушника»« (онлайн 
газета «Україна молода», від 10 квітня 2020 року) [1]. Використання їх у 
медійних текстах значно підвищує емоційність матеріалу і силу мані- 
пулятивного впливу на споживача. 

Найбільш численні і різноманітні приклади лексичних засобів 
стилістичної виразності. У переважній більшості випадків відзначають 
яскраву позитивну конотацію використаних метафор, епітетів та інших 
засобів. Навіть нейтральні засоби відіграють роль в залученні уваги до 
заголовків, так як формують певний емоційно забарвлений образ. 

Висновок. Отже, синтаксичні засоби широко застосовуються у 
медійних текстах публіцистичного стилю сучасних засобів масової 
інформації завдяки власному емоційно-експресивному забарвленню. 
Вони надають можливість відобразити авторську інтенцію та реалізувати 
маніпулятивну функцію. Прийом «мови в дії» надає можливість 
здійснювати керування суспільною думкою, сприяє формуванню 
системної різнорівневої дійсності. Аналіз особливостей публіцистичних 
текстів, детальне їх вивчення сприятиме кращому розумінню суспільних 
процесів та передумов їх формування. 

Синтаксичні засоби також збільшують маніпуляційний потенціал 
заголовків, роблячи його більш виразним. Автори заголовків активно 
використовують різні стилістичні засоби для посилення впливу 
заголовка на читача, збільшення його привабливості (атракції). 
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The XXI century is accompanied by significant development of mass 

media and the increasing number of academic studies on various aspects of 
language functioning in the media. The research of various aspects of the 
functioning of the language of the media, namely the typology of media texts, 
their stylistic features, the peculiarities of journalistic style, psychology of 
mass communication is carried out by Ukrainian (O. Andreichenko, 
M. Zhovtobriukh, T. Kots, L. Kuziv, H. Shapovalova etc.) and foreign 
(A. Bell, T. van Dijk, T. Dobrosklonskaya, M. Montgomery, S. Smetanina, 
G. Solganik, R. Fowler and others) scientists.  
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The function of modern media is not only limited to news reporting  
or event description. The considerable increase in the number of Internet 
publications causes increased demands for their informative value, visibility 
and efficiency, and influence on the target audience. Therefore, the issue of the 
use of means of realization of verbal influence in British and American 
political media texts remains particularly relevant nowadays. 

The aim of our research is to study the means of verbal influence in 
modern British and American web-based political media texts. 

The analysis of the investigations of T. Dobrosklonskaya [2], E. Glin- 
chevsky[1], M. Muratova[3], I. Sternin[5] in regard to the ways of expressing 
verbal influence shows that they are represented at the level of the composition 
of media texts, and at lexico-semantic, morpho-syntactic and phonolo- 
gical levels. Regardless of their diversity they are used to demonstrate  
implicit positive/negative estimation, influence the reader at the emotional  
level, outline the necessary concept of current events, and convince of their 
credibility. 

At the level of composition the structure of the headlines of media texts is 
one of the most wide-spread means of expressing verbal influence. The most 
common are narrative statements, in which the informative function is 
combined with the pragmatic one. They make it possible to realize such 
authorial intentions as statement, warning, explanation, prediction, assu- 
mption, irony, invitation to read the facts. Examples: 

1) «SEE IT!: Whoopi Goldberg calls Trump a wannabe dictator and 
berates him for ‘attempted coup’». In this example, by using an exclamation, 
the journalist focuses the readers’ attention on the importance of this message. 

Of particular interest are the headings with partial quotation. Example:  
2) «Biden to say it’s «time to end America’s longest war» as he announces 

Afghanistan troop withdrawal». 
The «question-answer» headings deserve special consideration. The first 

part of the heading consists of a simple question that does not reveal the main 
content of the article. And the second part in the form of a narrative sentence 
provides more detailed information in the form of an answer to the question. 
Example: 

3) «Who won PMQs? Emily Thornberry is the real deal». 
According to E.Glinchevsky [1, p.25], the use of lingvostylistic expre- 

ssive means enhances verbal influence. They comprise such devices as  
metaphor, metonymy, comparison, allusion, epithet, expressive vocabulary 
with ideological connotations. 

Our analysis of the coverage of the recent presidential election in the 
United States by British and American online media led to the conclusion that 
the use of words with political connotations is a powerful tool to influence the 
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addressee, which allows him to form the necessary ideas about events, 
happening in the world. We have selected the words and phrases that are most 
used to describe current events: 

the Democrat frontrunner, rigged election, racist comments, controversial 
candidacy, whites / nonwhite voters, racial disregard, Republican rival, large-
scale voter fraud, harassment of minorities [4, p. 63]. 

The use of metaphors is the most common means of implementing verbal 
influence, which allows the author to increase expressiveness and is used not 
only as a figurative means, but also as a means of evaluation. Example: 

4) «Now, on a day that promised to be a new dawn in American politics 
but that looks increasingly like our racial dusk, it occurs to me that this young 
man came to me not only out of intellectual striving but existential worry». 

Following T. Dobrosklonskaya [2], we consider the syntactic structure  
of sentences to be of great importance to express verbal influence, which 
presupposes the use of interrogative constructions, word order, the use of 
repetitions, adverbial clauses of condition. Examples: 

5) «How can any black American securely exist in a country where his or 
her future is haunted by the past, making the present an almost-impossible-to-
embrace moment of both hope and fear? « (interrogative sentence); 

6) «One tells us: «Libya is a failed state. Iraq is a failed state. Syria  
is a failed state. There is no government to keep a lid on the radical jihadists»  
(the use of repetitions).  

Along with the other techniques that have been outlined above, they are 
primarily aimed at implementing the function of influencing the recipient and 
allow the author to implicitly assess the events discussed. 
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Dziś tekst rozumiany jest jako uniwersalne, podstawowe pojęcie z zakresu 

językoznawstwa, komunikacji, filozofii, kultury i innych dziedzin wiedzy.  

W związku z tym różne definicje tego pojęcia odzwierciedlają różne  

podejścia naukowe. 

W językoznawstwie tekst jest tradycyjnie traktowany jako kompletny 

produkt mowy ustnej lub pisemnej, który ma wyraźną organizację 

strukturalno-semantyczną i komunikacyjno-semantyczną [1]. To semiotyczne 

podejście, ukształtowane przez klasyków F. de Saussure’a i Charlesa Pierce’a, 

obejmuje kilka obszarów badań nad systemami znaków i formacjami znaków: 

semantyką, składnią, pragmatyką. Tak więc tekst rozpatrywany jest w trzech 

płaszczyznach: semantyka tekstu – charakterystyka relacji między tekstem a 

rzeczywistością (co znajduje odzwierciedlenie w tekście, jaka jest jego treść); 

składnia tekstu – specyfika jego budowy wewnętrznej (cechy konstrukcji 

tekstu); pragmatyka tekstu – badanie «interakcji» tekstu z czytelnikiem / 

słuchaczem / widzem (skuteczność percepcji i zrozumienia tekstu). 

Semiotyczny paradygmat naukowy rozumie tekst jako formację znakową, 

która jest holistycznym przekazem strukturalnym, wyrażonym za pomocą 

znaków i realizowanym zgodnie z regułami dowolnego systemu znakowego; 

jako otwarty system, który generuje i mnoży nowe znaczenia. 

Z kolei dziś semiotyczna interpretacja tekstu pozostaje pod wpływem 

filozoficznej i kulturowej wizji naukowej. 

Z punktu widzenia kulturologii punktem wyjścia dla pojęcia tekstu w 

kulturze jest moment, w którym sam fakt wypowiedzi językowej przestaje być 

dostrzegany jako wystarczający, aby wypowiedź stała się tekstem.  

W rezultacie wszystkie komunikaty językowe postrzegane są jako 

nietekstowe, na tle których wyróżnia się grupa «komunikatów» o chara- 

kterystycznych dodatkowych, istotnych dla danego systemu kulturowego 

cechach [3, s. 434–435]. 
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W ujęciu filozoficznym tekst rozumiany jest jako fenomen ludzkiego 

świata, który wyraża się w nieustannym procesie tekstualizacji rzeczywistości. 

Z punktu widzenia filozofii tekst odzwierciedla rzeczywistość, którą tworzą 

liczne procesy, przedmioty, przedmioty, zjawiska, relacje itp., Które dopiero w 

procesie tekstualizacji rzeczywistości wytwarzają nowe znaczenia, wnioski, 

pojęcia. Taka tekstualizacja rzeczywistości jawi się jako dialog między czło- 

wiekiem a światem, esencja kultury. W szerokim sensie filozofia utożsamia 

tekst z całym światem, a rzeczywistość nietekstowa nie istnieje [2, s. 113]. 

Współczesna humanistyka krajowa aktywnie rozwija uniwersalny 

kierunek, który łączy różne poglądy i koncepcje – «filozofię tekstu». Tekst jest 

dziś podstawowym pojęciem nauk humanistycznych, stosowanym w analizie 

rzeczywistości jako całości. Interdyscyplinarne podejście do badania tekstu 

przyczynia się nie tylko do wszechstronnego badania pojęcia, ale także 

pozwala na tworzenie nowych definicji kategorii tekstowych. 

Innym jest rozumienie tekstu medialnego. Ta koncepcja jest używana we 

współczesnym dziennikarstwie, komunikacji, socjologii i innych dziedzinach, 

aby objąć rzeczywistość. Należy zauważyć, że powstanie pojęcia «tekst 

medialny» jest naturalne, ponieważ obejmuje szereg różnych produktów 

medialnych (teksty gazet / czasopism, wiadomości radiowe, treści telewizyjne, 

treści internetowe itp.), Przeznaczonych do przekazywania informacji 

społeczeństwu i stworzyć proces komunikacji społecznej. 

W związku z powyższym pojęcie «tekstu medialnego» należy rozpatrywać 

w kilku aspektach: badanie «tekstu medialnego» jako niezależnej jednostki 

naukowej; funkcjonalność pojęcia «tekst medialny»; potencjalna możliwość 

filozoficznej interpretacji pojęcia «tekst medialny» itp. Aby sprostać takim 

potrzebom naukowym, konieczne jest rozróżnienie między rozumieniem 

tekstu medialnego jako gotowego produktu medialnego (należącego do 

środowiska medialnego) z jednej strony, a jako procesu tekstualizacji 

(wpisanego w rzeczywistość medialną) na inny. 

Ta segmentacja tekstu medialnego charakteryzuje się szeregiem cech, 

wśród których najważniejsze to: liniowość – nieliniowość; zamknięcie – 

otwartość; struktura – formacja; zamknięty system znaków – aktywność 

znaków; monolog – intertekstualność. 

W przeciwieństwie do tekstu, tekst medialny jest dziełem masowej 

działalności informacyjnej i masowej komunikacji, której istotą jest 

przekazywanie komunikatu wyrażanego w mowie, aby wpłynąć na opinię 

publiczną. Tekst medialny reprezentuje językową osobowość autora, jego 

światopogląd i światopogląd, a odbicie wydarzeń w tekście medialnym 

implikuje obecność w nim tzw. Ekstratekstu, swego rodzaju fragmentu 

wydarzeń opisywanych w tekście medialnym. Najważniejszą cechą 
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współczesnego tekstu mass mediów, odróżniającą go od tekstu w ogóle, jest 

jego wielowymiarowość, którą należy rozumieć jako połączenie 

niejednorodnych składowych werbalnych, wizualnych, dźwiękowych lub 

innych w jednej przestrzeni semantycznej tekstu. Charakterystyczną cechą 

tekstów medialnych jest również ich specyfika językowa, wynikająca z 

adresowalności do masowego odbiorcy. 

Pojęcie «tekstu medialnego» nie pokrywa się i nie może być tożsame  

z językową definicją «tekstu», ponieważ jego treść wykracza poza  

system znaków słownych, wymaga odrębnego podejścia do jego analizy.  

W przypadku tekstów i tekstów medialnych jedyną wspólną cechą jest 

obecność dużej liczby pojęć służących do definicji tych terminów. 
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Об’єктом нашого аналізу є мовна політика України президента 

Володимира Зеленського та його оточення. 

Під мовною політикою розуміємо систему заходів, спрямованих на 

утвердження статусу державної мови чи інших мов, що зумовлені рівнем 

мовно-національної свідомости населення країни. З огляду на багато- 

столітній період (щонайменше від половини ХVII століття) ліквідації та 

репресій щодо української мови та її носіїв, сучасна модель мов- 

ної політики надто далека від свідчення про національну зрілість 

українського суспільства і її неможливо ідентифікувати як національну 

модель.  
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На сьогодні на теренах України як постгеноцидної і посттоталітарної, 

а тепер олігархічної держави схрестилися три моделі мовної політики: 

колоніальна, ліберально-гібридна і національна [10, с. 47–93]. Якщо 

колоніальна модель мовної політики, крім історичного періоду ліквідації 

Української держави в пізньому Середньовіччі, охоплює новітній період 

існування України в умовах її окупації СРСР, то ліберально-гібридна 

модель стала наслідком ухвалення Закону України «Про функціонування 

української мови як державної» 25 квітня 2019 року. Себто за час 

існування незалежної Української держави від 1991 року українцям як 

титульній нації, що становить абсолютну більшість населення країни 

(відповідно до останнього перепису 2001 року українців 77.8%) [3, с. 10], 

не вдалося напрацювати національної мовної моделі з повносилим 

функціюванням української мови. І то більше: за час президентства  

В. Зеленського на тлі ліберально-гібридної моделі знову розвинулися 

регресивні сигнали розвороту до колоніяльної мовної моделі, основні 

характеристики якої подаємо в наших тезах.  

1. Мова не має значення і не об’єднує. Цю тезу озвучив сам 

президент України в новорічну ніч 2020 року: «…не важливо як названа 

вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. ˂…˃ немає різниці, біля 

якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. Якщо ми 

бачимо майбутнє однаково, це повинно нас об’єднати» [2]. Тобто 

засадничим інтеграційним чинником не є мова, а всього лише візії про 

наше майбутнє, і не мова дає відповідь на запитання, хто я. Таким 

способом президент цим ментально-словесним посилом під час війни 

перекреслив весь історичний шлях боротьби українців за свою 

національну державу під проводом саме мови. В умовах колоніального 

поневолення України і належности її Заходу та Сходу до різних імперій 

мова набирала виразного політичного характеру й була головним 

чинником етнонаціональної інтеграції та основним ідентифікатором 

українців. Саме мова у своїх надрах берегла ядро майбутньої самостійної 

Української Держави, територіяльно тримала її – і саме вона була 

центром усіх битв і домагань. Історія неспростовно довела причиново-

наслідковий зв’язок між мовою та державою-нацією: окрема мова – це 

окрема держава. Проте 3 жовтня 2020 року президент в інтерв’ю 

європейському виданню Politico Europe заявив, що «навколо мови ніхто 

не буде об’єднуватися» [4].  

2. «Я не мислю українською мовою». Президентський мовний 

релятивізм (цікаво, що винятково щодо українськомовного застосування) 

випливає з глибинних надр мовотворення, себто мислення, для якого 

мова не просто одяг думок, а їхня когнітивна маніфестація, яка і викрила 
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Зеленського як носія чужої когнітивної парадигми: «Я знаю українську 

мову. Але я не мислю нею вільно. Я перекладаю. Так, я можу з вами 

розмовляти українською мовою, але проблема в тому, що я перекладаю 

[7]. Ведмежу послугу для викриття Зеленського як носія радянського 

(«совкового») способу мислення з зануренням в російський світ зробив 

представник політики Путіна в Україні В. Медведчук: «…необхідно 

припинити примусову українізацію. Ви ж російськомовна людина – не 

робіть над собою зусиль, видаючи себе за іншу. ˂…˃ Захистіть 

російську і мови національних меншин. Ви заслужите повагу людей, 

подяку російськомовних громадян, представників інших національнос- 

тей» [1]. Такі вимоги – найкращий підсвіт В. Зеленського як людини 

неукраїнського світу, що підтверджено наступною тезою. 

3. «Не треба утискувати російську мову» [8]. Ця фраза від 

Зеленського, мовлена у березні 2019 року в статусі ще кандидата в 

президенти, показово засвідчила, що стрижень мовної політики ймовір- 

ного президента – це захист саме російської мови – мови його світо- 

бачення і культури, а не утвердження чи посилення державного статусу 

української мови, яка максимально витіснена з українських етнічних 

територій саме через агресивний наступ російської мови, себто лінгвоцид 

української мови через її заборони Росією, через приниження її статусу 

та престижу, через оголошення її неприродности, через явища асиміляції, 

через освітньо-наукові обмеження і вилучення, через демографічну 

політику, через привілеї для панівної російської мови та її носіїв й інші 

форми лінгвоциду [9, с. 25–70]. За удавано злагіднілим висловом, що «в 

сі розмовлятимуть українською мовою» [Там само] насправді сховано 

неоколоніяльну модель мовної поведінки, у якій державна мова не є 

віссю розвитку. Отже, чітко висловлено філософію подальшого 

зросійщення України під слабким прикриттям «нема різниці» і «не треба 

утискати російської». Головне – не порушити російськомовного 

комфорту, оцього status quo, бо скасувати державний статус української 

мови політичної сили вже нема.  

4. «Російськомовний український націоналізм» і «російська 

українська». З огляду на неможливіть скасувати державний статус 

української мови, оточення президента, крім виразних атиукраїнських 

законодавчих ініціятив у парламенті, як наприклад, «старе новаторство» 

нардепа М. Бужанського про навчання мовами національних меншин  

по всій вертикальні чи скасування штрафів у мовному законі за 

недотримання мовного режиму, починає продукувати абсурдні ідеї  

про «російськомовний український націоналізм» (А. Аваков) [6]  

чи «українську російську мову» як «неусвідомлене багатство»  
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(Ю. Мендель) [5]. Такі вигадливо-витіюваті думки про мову, попри їхню 

абсурдність та дражливість, несуть у собі позитивний сигнал, позаяк 

обмежити державний статус української мови прийнятними мето- 

дами колоніяльної мовної моделі надто важко. Саме звідси безпорадні 

термінологічні оксюморони про «російськомовного націоналіста» і 

«українську російську мову», що не можуть бути новою смисловою 

якістю ні за суттю, ні політично, а хіба свідчать про агонію ідеології 

«рускава міра» як останньої надії втримати Україну на російській орбіті.  

Висновки. Мовний світогляд В. Зеленського – це відображення 

колоніальної мовно-національної свідомости значної частини населення 

країни. Основне завдання В. Зеленського та його поплічників 

полягає у віднайденні механізмів обмеження державного статусу 

української мови і повернення до колоніальної мовної моделі. Задля 

цього нова влада озвучує в суспільстві такі основні тези: мова – це 

штучне і непринципове питання зі сфери «какая разніца», одначе це аж 

ніяк не стосується російської мови, яку сором’язливо приховано за 

постійними розмовами про мови нацменшин; українська мова державна, 

але без дотримання державного статусу через закон, бо закон потрібен 

лише для застосування російської мови; питання української мови – це 

питання приватного бажання й часу, а не чинного законодавства – і це не 

чинник державної безпеки й основний інструмент впливу держави-

агресора на свідомість постколоніяльного українського суспільства, а 

перешкода для реалізації ще однієї Росії на території України. 
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Наблюдения авторитетных исследователей языка [5], [8], указы- 

вающих на существование особого типа события (далее – С.), которое 

нашло отражение в тексте («текстовое событие» в терминологии 

В. З. Демьянкова [5]), а также размышления философов, социологов, 



International scientific and practical conference 

180 

политологов о специфике С. в условиях современного информационного 

общества, фиксирующих новое явление, – медиасобытие [9], сви- 

детельствуют о необходимости лингвистического изучения этого 

феномена. Полагаем, что его природа отлична от онтологической. 

Репрезентованное в массмедийной политической коммуникации, оно 

представляет собой явление особого порядка. Таким образом, событие 

реального мира (далее также – С.), преломленное сквозь призму 

дискурса, в частности – средств массовой информации, нашедшее 

вербальную репрезентацию в его коммуникативном пространстве, 

предстаёт в другой ипостаси, приобретает новые характеристики. Такое 

событие называем событием речевым (далее также – РС) [10], [11] .  

Описание РС, явленного в политическом дискурсе масс-медиа, пред- 

полагает выявление признаков, определяющих его специфику. Наряду с 

конститутивными свойствами, объективно определяющими сущность 

вещи, речевое событие обнаруживает и консекутивные, то есть следу- 

ющие из других. К числу первых относятся обязательное наличие адре- 

санта (субъекта) РС, а также специфическая локализация последнего 

(массмедийная, политическая сферы жизни общества, дискурсивное 

пространство). Консекутивными свойствами РС считаем принципиаль- 

ную конструируемость, сценарность, контролируемость и пр. Остано- 

вимся подробнее на последнем.  

Событие как онтологическая категория внеположно воле человека, 

который, однако, может ожидать, планировать, но далеко не всегда в 

состоянии обеспечить или предотвратить его наступление. Оно само- 

произвольно. Люди не в состоянии полностью предугадать вероятный 

результат С. Человек, даже будучи инициатором события, всё же его не 

вершит [1]. РС в массмедийной политической коммуникации обнару- 

живает иное свойство. Адресант, либо агентивный субъект речевого 

события прилагает сознательные усилия к его осуществлению, 

руководствуясь при этом определенными мотивами, побуждающими к 

действию:  

1. Инициирует создание РС. Такой субъект проявляет волю, 

намерение, желание, то есть принимает соответствующее решение и 

демонстрирует устремление совершить действие – вербально репре- 

зентировать С. в средствах массовой информации. Это находит своё 

выражение в отборе определенного события из ряда других, произо- 

шедших, по утверждению адресанта, в действительности: будет ли 

включено С. в «повестку дня» (заключено в дискурсивные рамки опи- 

сания реальности), а значит, получит ли оно вербальную репрезентацию 

в масс-медиа, зависит от агентивного субъекта.  
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2. Реализует свои намерения, то есть вербализует выбранное 
событие в СМИ. При осуществлении задуманного агентивный субъект 
преследует разные цели, может выражать различные точки зрения, но в 
целом стремится оказать воздействие на адресата, представив 
«правильную версию» С. Для этого он использует оптимальные, по его 
мнению, средства (языковые /речевые, когнитивные, прагматические), 
выбор которых так же, как и выбор С., зависит от него.  

3. Приходит к определенному прогнозируемому результату своих 
усилий, под которым в целом понимаем вербально репрезентированное в 
масс-медиа С., по утверждению адресанта, произошедшее в действи- 
тельности. То есть событие речевое. Каким оно явилось – зависело от 
агентивного субъекта. 

Соблюдение перечисленных условий адресантом (агентивным 
субъектом) при реализации разных аспектов действий предполагает, что 
он осуществляет контроль над ними [6]. (Слово контроль используем в 
значении, заимствованном из английского языка и развивающемся в 
настоящий период, – управление, руководство, власть [3].) 

Очевидно, что контроль агентивного субъекта РС является не только 
интенсиональным (принятие решения, выбор схемы деятельности, т.е. 
ментальные операции), поскольку изменения в окружающем мире 
происходят не потому, что некто принял определенное решение. 
Адресант речевого события затрачивает собственные усилия, расходует 
энергию (производит «действие по внутреннему импульсу», «решающий 
вклад в действие» [4, с. 98]), что приводит к искомому результату – 
созданию РС. В таком ракурсе речь идет и о контроле на денотативном 
срезе. (О терминах интенсиональный / денотативный контроль см.: [7].) 
Следовательно, адресант, созидая РС, управляет этим процессом и 
приходит к определенному результату, и в этом смысле речевое  
событие, в отличие от С. как онтологической категории, контролируемо. 
Полагаем, что использование относительно РС термина «контролируе- 
мость», введенного Т. В. Булыгиной при классификации семантичес- 
ких типов предикатов [2], вполне оправдано, поскольку в целом 
контролируемыми называют явления, при которых именно субъект 
определяет, будет или не будет иметь место некое положение вещей (С. в 
широком смысле).  

По справедливому замечанию Г. И. Кустовой [7], принципиальной 
особенностью контроля является то, что он имеет сферу действия, и 
непосредственно субъект контролирует только свои усилия, напра- 
вленные на то, чтобы вызвать изменения. В силу того, что между 
затрачиваемыми усилиями и внешними изменениями существует 
определенная связь (причина – следствие), субъект, по мнению 
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исследователя, контролирует эти изменения и, соответственно, 
достижение результата. Иными словами, РС контролируемо агентивным 
субъектом в координатах инициирование – достижение результата (в 
сфере приложения его усилий). Безусловно, контролировать «жизнь» РС 
в массмедийном, политическом, дискурсивном пространстве, его 
воздействие на адресата и пр. он не в состоянии, но возникнет ли речевое 
событие и каким оно явится – решает именно адресант. 
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Синтаксису сучасної української мови належить особливе місце серед 

дисциплін, які формують лінгвістичне мислення студентів-філологів. 

Викладання синтаксичної теорії відповідно до сучасного етапу її 

розвитку, прилучення студентів до досягнень лінгвістичної думки – 

завдання, яке потребує певного забезпечення: наявності підручників, 

навчальних та навчально-методичних посібників. Створення підручників 

та навчальних посібників з синтаксису сучасної української мови 

усвідомлене як першорядне завдання української лінгвістики. Проте 

практика вивчення теоретичного курсу, а також проведення практичних і 

семінарських занять, переконують у тому, що творче застосування 

матеріалу можливе за умови аналізу різних підходів до кожної проблеми, 

різних бачень того чи іншого явища, бо це привчає співставляти і 

аналізувати. Теоретичний матеріал викладачі та студенти черпають з 

наукових праць і навчальних посібників, які представляють найновіші 

здобутки галузі лінгвістичних знань.  

На сьогоднішній день до вузівських підручників поставлено нові 

вимоги: у текстах студенти серед запланованого програмою матеріалу 

повинні віднайти і систематизувати необхідне, самостійно опрацювавши 

певні положення розділу з мови. Тому актуальними є рекомендації 

Міністерства освіти і науки України щодо збільшення кількості годин на 

самостійну роботу студентів, що зобов’язує, викладачів розробити і 

систематизувати самостійні завдання, темарії рефератів. Характер- 

ною особливістю самостійної роботи студентів, яка включає пошук  

знань, формування уміння аналізу, узагальнення отриманої інформації, 
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запам’ятовування певних положень, є уміння використати цю суму  

знань на практиці. 

У сучасній українській мовознавчій науці чільне місце посідають 

праці, які присвячено проблемам синтаксису (Д. Х. Баранник, С. П. Бев- 

зенко, І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, В. Д. Горяний, А. П. Гри- 

щенко, П. С. Дудик, Н. Л. Іваницька, А. Г. Кващук, О. С. Мельничук, 

К. М. Плиско, І. І. Слинько, К. Ф. Шульжук та ін.). 

Вивчення одиниць синтаксису ефективно здійснювати за модульною 

технологією. Пропонуємо розділити весь матеріал на три модулі:  

М – І «Словосполучення. Особливості словосполучень», М – ІІ  

«Просте речення», М – ІІІ «Складне речення. Текст». Модульну 

програму курсу розроблено так, що кожен модуль включає змістову 

частину. Структурними компонентами програми є умови оціню- 

вання, вимоги до знань студентів, критерії до підсумкового контролю. 

Ефективне вивчення матеріалу залежить від діяльності і викладача, і 

студента. До функцій викладача належать: проведення на високому 

якісному рівні лекцій, підготовка і проведення практичних і лабора- 

торних занять, перевірка письмових робіт, індивідуальне і групове кон- 

сультування. Організація діяльності студентів спрямована на оволодіння 

сумою знань про три синтаксичні одиниці: словосполучення, речення і 

текст. Особливої уваги заслуговують дослідження синтаксичної одиниці-

конструкції – словосполучення. 

Відповідно до положень традиційної граматики, в основу поділу 

словосполучень на підрядні і словосполучення сурядні покладено 

синтаксичний зв’язок. Дотепер у мовознавчій літературі немає єдиної 

думки щодо оцінки сполучень слів, поєднаних між собою сурядним 

зв’язком (Д. Баранник, О. Мельничук). Компоненти підрядних слово- 

сполучень пов’язані прислівним підрядним зв’язком. Ці словосполу- 

чення утворюються шляхом поєднання двох мінімальних одиниць, одна з 

яких виконує роль головного члена, а друга – залежного. 

Складовими формально-синтаксичної характеристики підрядного 

словосполучення є: 1) визначення групи підрядного словосполучення за 

способом підрядного зв’язку між компонентами; 2) характеристика 

підрядного словосполучення відносно його будови; 3) визначення 

різновиду підрядного словосполучення за категоріально-морфологічним 

характером головного члена. 

В академічній граматиці виділяють три основні способи підрядного 

зв’язку (узгодження, керування, прилягання) і два неосновні (підрядно-

сполучникове підпорядкування, тяжіння). При узгодженні форми 

відмінка, числа і роду (чи одного з них) або особи залежного члена 
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уподібнюються до відповідних форм головного члена. Наприклад: дім 

високий, дівчина красива. Студентам обов’язково наголошується про 

можливість повного і неповного узгодження. 

У словосполученнях, компоненти яких пов’язані способом керування, 

головний член вимагає від залежного відповідної відмінкової форми. 

Синтаксичний зв’язок керування можливий лише у словосполученнях, у 

яких залежний член є представником іменної частини мови. Наприклад: 

чуйна до товаришів, написати текст. 

У словосполученнях, компоненти яких пов’язані зв’язком приля- 

гання, залежний член – повнозначне слово, яке позбавлене форм слово- 

зміни (прислівник, дієприслівник, інфінітив). Наприклад: співати тихо, 

майстер вишивати. 

Підрядносполучниковим підпорядкуванням зветься такий тип 

синтаксичного зв’язку, при якому за допомогою підрядного сполучника 

залежний член приєднується до ведучого. Наприклад: малі, як і старі; 

злий, бо самотній. 

Є особливий різновид підрядного зв’язку, який називається тяжінням. 

Суть його полягає в тому, що залежне слово, що стоїть після присудка і 

підпорядковується йому, семантично тяжіє до підмета і пояснює його.  

Словосполучення, як синтаксичні одиниці-конструкції, що утворені 

сполученням двох або кількох повнозначних слів, за будовою класи- 

фікуються на прості і складні. З розвитком функціонального синтаксису, 

зокрема у працях І. Р. Вихованця, щодо будови, словосполучення 

розділяють на два типи: словосполучення елементарні, які складаються з 

двох компонентів, і словосполучення неелементарні, які складаються з 

трьох і більше компонентів. 

Підрядні словосполучення в залежності від морфологічної природи 

ведучих слів класифікуються на шість різновидів: субстантивні, ад’єк- 

тивні, прономінальні, нумеральні, адвербіальні, вербальні. Відповідно до 

чотирьох частиномовних різновидів гетерогенної класифікації частин 

мови розрізняють словосполучення іменникові, прикметникові, прис- 

лівникові, дієслівні. 

У процесі вивчення синтаксису у ЗВО і в ЗЗСО студенти та учні 

повинні засвоїти положення, що пов’язані з описом формальних типів 

підрядних словосполучень, елементарності/неелементарності їх будови 

та різновидів за категоріально-морфологічним характером голов- 

ного члена. Загальній структурі підрядного словосполучення властиві 

семантико-синтаксичні відношення, які виникають між компонентами 

словосполучення. 
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Роль нових медіа в сучасному світі стрімко зростає, одночасно 
зростає і їх відповідальність за формування суспільних цінностей, 
особливо ціннісних орієнтирів молоді. Зростає відповідальність і в 
батьків, і в держави. Адже для молоді характерна певна соціальна 
незрілість, несформованість ціннісних орієнтирів, нездатність повною 
мірою адекватно прогнозувати наслідки своїх дій. 

Через новітні засоби комунікації підліток часто лише пасивно 
споживає продукти маскультури, створені дорослими, стає беззахисним 
об’єктом маніпуляцій, оскільки діти й молодь з особливою довірою та 
відкритістю сприймають медіа-продукцію. Проте іноді їм не вистачає 
вміння критично проаналізувати побачене або почуте. 

Створення світу, сприятливого для підростаючого поколіня, не- 
можливе без створення безпечного інформаційного простору і фор- 
мування культури взаємодії в соціальних мережах, певних правил 
безпечного користування новими медіа. 

Якщо мислити глобально – дбати про чистоту інформаційного 
довкілля не менш важливо, ніж дбати про екологію довкілля навколиш- 
нього середовища, оскільки нові медіа сьогодні стали частиною нашого 
довкілля. 

Завдання держави, на нашу думку, – не контролювати медіа простір, а 
максимально створити умови й забезпечити підтримку держави зусиллям 
громадськості для формування стандартів користування в нових медіа 
умовах «великого селища», щоб право на свободу слова не порушувало 
права свободи іншої людини в умовах глобалізації. 

Якщо раніше традиційно вважалося, що на формування способу 
життя підростаючого покоління найперше впливають сім´я, школа  
та оточення, в якому індивід спілкується, то в урбанізованому, 
техногенному суспільстві все більш відчутним стає вплив медіа на 
соціалізацію молоді. 
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Кордони сімейного простору розмиваються, утрачається його 
самодостатність і певна камерність: і за сніданком, і за вечерею молодь 
стає співучасником тих подій, які транслюють по телебаченню.  
В урбанізованому світі молоді люди все більше часу проводять, 
спілкуючись у соціальних цифрових мережах. Крім того, спілкування в 
реальному житті дуже часто витісняється іграми на мобільному телефоні, 
комп’ютері, переглядом ТВ. 

На думку експертів, залежність від світу й культури суспільства 
дорослих виявляється, зокрема, у створенні спільного для них 
інформаційно-медійного простору, представленого Інтернетом, 
електронними медіа, ЗМІ. З інтенсивним розвитком телебачення, 
новітніх засобів комунікації, індивід із ранніх років життя соціалізується 
та імітує дорослих набагато швидше, ніж передбачалося. 

Проблема впливу медіа на підліткову психіку все частіше опиня- 
ється в центрі уваги громадськості. У Британії на початку 2000-их 
започатковано проект-дослідження з цієї проблеми. У 2001 р. група 
вчених із Стенфордського університету на чолі з доктором Томасом 
Робінзоном визначили чіткий зв’язок між часом, який молодші школяри 
витрачають на телевізор та відеоігри, та агресивністю їх поведінки на 
дитячому майданчику. 

На думку фахівців, тривала демонстрація насильства через медіа 
може призвести до зростання агресії, дратівливості, тривожності; 
послаблення чинників, що стримують агресію; притуплення чутливості 
до агресії. І хоча оцінки психологів, педагогів, батьків і представ- 
ників медіа-індустрії розходяться, але очевидним є те, що зменшення 
толерантності є результатом, зокрема, і ескалації насилля в медіа-
просторі. 

Цікавими й вражаючими є результати дослідження Державного 
інституту розвитку сім’ї та молоді (ДІРСМ), проведеного ще в червні 
2007 р. [4] (Розуміємо, що зараз ситуація значно серйозніша). За даними 
дослідження кожен третій молодий респондент (у віці 14-35 рр.) відповів, 
що постійно користується комп’ютером, ще третина – іноді,  
інші – ніколи. 

За даними дослідження ДІРCМ, практично майже всі користувачі 
комп’ютера відповіли, що грають на комп’ютері (різниця 2%, що в 
межах теоретичної похибки). Якщо розглянути, яким іграм віддається 
перевага, то найбільшою популярністю користуються ігри-стратегії 
(30%), а також «стрілялки» та «броділки». Найменше грають  
в Інтернет-ігри RPG (що пояснюється, в першу чергу обмеженим 
доступом до он-лайну). Кожен п’ятий у віці 14-17 рр. відповів,  
що скоріше обере гру на комп’ютері, ніж активний відпочинок. [7] 
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Згідно з дослідженнями компанії DCF Intelligence, світовий ринок 
тільки онлайнових ігор зріс з 3,4 млн. від 2005 року до 13 млн.  
у 207 році [5, с. 5]. 

Таким чином, нові медіа активно розвиваються у світі вцілому  
й в Україні зокрема. Вони інтенсивно входять до кожної української 
домівки та перетворюються на серйозний фактор впливу на молодь. 

Зауважимо, що вплив нових медіа головно відбувається не лише 
через використання специфічних образів, символічних малюнків, але й 
через систему мовних засобів, які мають великий вплив на реципієнта й 
моделюють його соціальну поведінку. Аналізуючи особливості цих 
засобів, науковці мають підстави порушувати проблему чистоти, 
культури мовлення нових медіа, ЗМІ. Тому, вважаємо за необхідне, 
зосередити свою уваго, хоча б фрагментарно, на одній з проблемних 
ланок чистоти мовного засобу впливу нових медіа й ЗМІ на свідомість 
молоді – «мову ворожнечі» (Мова ворожнечі (англ. «hate speech»)  
в широкому розумінні – це будь-яке самовисловлення з елементами 
заперечення принципу рівності всіх людей у правах. У такому випадку 
самовисловлення відбувається за рахунок порівняння та «ієрархічного 
зіставляє різноманітних груп людей» з оцінкою «особистих якостей 
конкретних осіб на підставі їх належності до тієї або іншої групи». 
Таким чином, «мова ворожнечі» – термін, який відноситься до цілого 
ряду негативних висловів, починаючи від підбурювання і закінчуючи 
ненавистю, зловживанням, дискредитацією, образливими словами та 
епітетами, і, можливо також, надзвичайними прикладами упередже- 
ння [1, с.11]. Фактично всі расистські і ворожі людині вислови можуть 
бути віднесені до цього терміну в нових засобах комунікації) [1, с. 11]. 

Як влучно зазначив Томас Фрідман, «сьогодні відбувається з’єднання 
всіх світових темпів знання в одну глобальну мережу, яка – якщо не 
втрутиться політика і тероризм – має можливість стати першою 
ластівкою епохи небаченого процвітання та оновлення» [6, с. 17]. 

Враховуючи темпи розвитку сучасних медіа та можливості, що 
відкриваються для вільного висловлення думок, де користувач стає і 
творцем інформації, слід особливу увагу приділяти змісту тих 
повідомлень, що розміщуються на сучасних медійних ресурсах. Зростає 
відповідальність за використання «мови ворожнечі», оскільки світ стає 
більш взаємозалежним, а отже – і вразливим. Подібні тенденції вже 
відбуваються у сучасному українському медійному середовищі. На їх 
існуванні наголосили фахівці Центру близькосхідних відносин під час 
свого виступу на радіо «Свобода», зазначивши, що «некоректні 
висловлювання в пресі, етнічні та релігійні образи можуть не лише 
породжувати негативні емоції, але й призводити зрештою до проявів 
насильства» [8]. Зокрема, подібне відбувається сьогодні у кримських 
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медіа, які, висвітлюючи конфлікт між «слов’янською більшістю та 
репатріантами – кримськими татарами», ще більше його нагнітають, тим 
самим провокують до ескалації насилля і протистояння. 

Таким чином, враховуючи особливості інформаційних процесів, 
стрімкого розвитку он-лайн журналістики, актуальною постає тема 
екології спілкування в соціальних мережах та уникнення використання 
«мови ворожнечі». Адже саме тут застосовуються найбільш гострі 
висловлювання, які часто носять ксенофобський, расистський характер, а 
молодь, яка у підлітковому віці часто перебуває в активному пошуку 
нових ідей, ідеалів; шукає способи самореалізації та самоідентифікації, 
неправильно інтерпретує почуті гасла, висловлювання чи побачені 
символи (в деяких з ігор застосовуються символи сатанізму (DOOM та 
інші), як відомо, фашисти теж використовували ці символи для ідеоло- 
гічного підґрунтя нацизму). Найшвидше подібна інформація засвоюється 
молоддю. Тому в багатьох країнах саме молодь стає активним учасником 
націоналістичних і фашистських організацій. 

Отже, формування ціннісних орієнтирів молоді, її культури спіл- 
кування, зокрема в соціальній мережі через посередництво нових медіа, 
ЗМІ, неможливе без об’єднання зусиль держави, представників медіа, 
громадськості, батьків та дітей, без підвищення відповідальності в усіх 
учасників інформаційного поля. 
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In intercultural communication, there are unique linguistic relations at the 

level of synonyms and homonyms. These categories of words are united by the 

fact that they are associated and identified by a similar plan of expression, but 

in terms of content or use, they do not fully or completely correspond to each 

other. Interlingual homonyms and synonyms complicate learning and 

translation of foreign language tests [1; 5]. 

Interlingual homonyms are words of different languages that partially or 

entirely different in meaning but are similar in terms of expression (grap- 

hically, phonetically or in format). This term is active in modern comparative 

linguistics, but it does not cover all interlanguage correspondences. Histo- 

rically, interlingual homonyms arose from the mutual impact of languages or 

through coincidence. The term is conditional, encompassing all formal 

coincidences and semantic differences in the languages in contact. Therefore, 

we use it in relation to words and morphemes of specific languages. 

Synonymy is a valuable phenomenon that facilitates «the dialogue of 

cultures». However, scientists say that it is one of the main problems in 

translation because it is necessary to find a word in a language that considers 

the stylistic colour of the word from another language and causes the same 

associations [3, р. 145]. There are also many synonyms in languages that are 

only partially similar in meaning, so this aspect must be taken into account. 
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Researchers have paid much attention to homonymy and synonymy, but they 

often consider these phenomena only at the lexical level. 

The subject of our attention – prefixes (these are the minimum significant 

units of language). Prefixes are not available in all languages. They play an 

active role in Ukrainian and English word formation. The purpose of this 

work is to analyse homonymous and synonymous prefix morphemes in 

Ukrainian and English. In intercultural communication, especially for 

stylistically correct translation, one must consider the systemic lexical relations 

between specific languages and the fact that prefixes can enter homonymous 

and synonymous relations. 

In English, prefixes change the meaning of a word, but in most cases, the 

prefix does not change part of the speech. English prefixes being added to 

verbs, adjectives, nouns, participles, but there are no clear rules for their 

joining because they were borrowed from different languages: Latin, Greek, 

German, French. The formation of nouns with the help of prefixes is 

unproductive. However, English prefixes are often used to form verbs. The use 

of prefixes in adjectives give them the meaning of negation and opposition. 

English has more than 90 prefix morphemes, among which are synony- 

mous (e. g.: a-, dis-, il-, ir-, im-, in-, mis-, non-, un– indicate negation) and 

homonymous (e. g.: out– I – indicates the highest degree of manifestation of 

the attribute; out– II – names something outside, beyond) [4]. 

The dictionary of Ukrainian morphemes defines about 90 prefixal 

morphemes [2, p. 368–374]. They participate in the word-formation of nouns, 

verbs, adjectives, pronouns, but, as in English, their activity is not the same in 

different parts of speech. Prefixes of ancient and foreign languages origin 

function in the Ukrainian language. In this system, there are homonymous 

elements (e. g.: без– I – in nouns indicates the absence, spatiality; без– ІI – in 

adjectives has the meaning of negation) and synonymous (e. g.: Greek гіпер– 

synonymous with Ukrainian понад-). 

We observe many similar manifestations in the system of prefixes of two 

languages. Nevertheless, there are differences. In Ukrainian, prefixes never 

change a part of speech, but only add a new meaning to a word (за-шуміти ← 

шуміти; пра-мова ← мова; пра-вічний ← вічний), in English, a prefixed 

form of the word being used as a different part of speech (to dis-robe ← robe, 

to out-wit← wit). When forming a Ukrainian word, the prefix is added to the 

root (під-1: під-фарбувати; під-2: під-кинути). In English, prefixes can be 

in a special position or replaced by prepositions in phrasal verbs (the prefix in– 

express the meaning of negation, a particular state: instable; or in – in phrasal 

verbs: come in, come in handy, break in on, to go in). 
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In both languages, there are single-structured words (formed in the same 

way, with the participation of the same prefixes), which allows native speakers 

to distinguish them in the flow of language. However, we refer to these 

minimal significant language units from the standpoint of interlingual 

synonymy and homonymy of their meanings. 

I. Synonymy of prefix morphemes in Ukrainian and English. 

In both languages, there are prefixes with a synonymous meaning.  

These morphs have a common origin, borrowed from Greek, Latin and have  

a book character: 

– in Ukrainian, а– (ан-) in the bases of nouns, adjectives, verbs indicate the 

negation а-моральний, а-сексуальний; in English, а– gives words negative 

meaning a-sexual, a-theist, a-moral; 

– in Ukrainian, анти– in the bases of nouns, adjectives mean «contrary» 

анти-гігієнічний, анти-народний; in English, anti– has the same meaning 

anti-government, anti-racist anti-war; 

– in Ukrainian, гіпер– in the bases of nouns, adjectives, verbs indicate a 

high level of something гіпер-чутливий, гіпер-активність; in English, 

hyper– has the same meaning hyper-active, hyper-sonic, hyper-power, hyper-

tension. In both languages, words with this morpheme actively function in 

scientific terminology; 

– in Ukrainian, де– in the bases of nouns, adjectives, verbs express the 

objection де-марш, де-газувати, де-класовий; in English, de– is added to 

verbs, nouns and expresses the objection de-centralisation, de-contaminate, 

de-grade; 

– in Ukrainian, диз– (дис-) in the bases of nouns, adjectives, means 

difficulty, violation дис-гармонія, дис-бактеріоз; in English, dys-has the 

same meaning dys-pepsia, dis-balance. The prefix is productive in medical 

terminology. 

– in Ukrainian, інтер– in the bases of nouns, adjectives, verbs mean the 

connection between some objects інтер-національний, інтер-бачення; in 

English, іnter– has the same meaning inter-national, inter-state; 

– in Ukrainian, ре– in the bases of nouns, adjectives, verbs indicate the 

reverse process ре-організувати, ре-патрійований; in English, re– denotes 

the reprocessing of something re-do, re-write, re-direct, re-consider; 

– in Ukrainian, суб– in the bases of nouns, adjectives indicate 

subordination суб-континент; in English, sub– also means dependence sub-

ordinate, sub-alpine. 

To this group we can also add prefixes and prefixoids of супер-, ультра-, 

пост– , екстра-, мега-, транс-, нон-, екс– etc. They are characteristic of 

socio-political vocabulary and are found in scientific terminology, inherent in 
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book and literary speech, but we use them in colloquial style. Units with 

positive semantics (супер-, екстра-, мега-) actively form new words (супер-

візор, супер-селери, extra-cellular, mega-deal). Some foreign language 

prefixes in the Ukrainian language are replaced (instead of the prefix анти– 

use не– анти-гігієнічний → не-гігієнічний), and constructions replace  

some with «самий, найбільш, найменш» (архі-важливий → найбільш 

важливий). Linguistic material shows that the frequency of using foreign 

prefixes in the Ukrainian language is decreasing. There are fewer original 

prefixes in English than borrowed ones, so this process is irrelevant for this 

language. 

I. Homonymy of prefix morphemes in Ukrainian and English. 

Some prefixes from Greek and Latin have changed, expanded, or narrowed 

their meaning due to the long process of developing a certain language, while 

in another language, such changes have not taken place. This process causes 

homonymy: 

– in English, prefix a– is productive, it works with nouns,  

adjectives, means «on, in, towards» a-blaze, a-bed, a-foot, a-shore, a-way,  

a-loud, a-far. In Ukrainian, a– indicates only the negation, inactive is replaced 

by без– and не-; 

– in English, the prefix de– is added to verbs, nouns and serves not only for 

negation, as in Ukrainian, but also means termination de-forestation,  

de-throne, de-parture. The system of own suffixes gives this meaning in the 

Ukrainian language від– , віді-, од-, оді-, віді-, ви-; 

– in English, the prefix inter-, functioning with verbs, denotes the 

connection and the interaction inter-active, inter-act, inter-change. In 

Ukrainian, the prefix інтер– is nonactive and limited in use; 

– in English, the prefix sub– is ambiguous, indicating not only 

subordination but also a later event, support, a particular or insignificant part 

of something sub-marine, sub-tropical, sub-standard, sub-let, sub-vention, 

sub-oxide. In Ukrainian, the prefix суб– is unproductive, uncommon, 

unambiguous. 

As we can see, homonymy and synonymy of prefixes in Ukrainian and 

English take place only when they are borrowed. Synonymy does not create 

problems for Ukrainian-English translation, and the meaning of prefixes is the 

same. However, homonymy has its characteristics. The prefixation is widely 

used in English due to the lack of endings. The disappearance of inflexions is 

the reason for expanding the meanings of these morphemes and their 

compatibility with various root morphemes and derived bases. In the 

Ukrainian language, foreign language prefixes have narrowed or even changed 

their meaning. The analysis of international prefixes gives grounds for the 
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conclusion about the greater prevalence of foreign word-forming elements in 

English than Ukrainian, in which many prefixes in borrowing merged with the 

root and are not perceived as independent morphemes. 
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Практичне володіння іноземною мовою сприяє «форму- 

ванню всебічно розвиненої, соціально активної особистості іноземного 

студента», культурно обізнаного у реаліях, українського суспільства», 

культури й тощо [4, c. 48]. 
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За допомогою різних видів комунікації стає можливим навчання 

студентів, що належать до різних культур та світоглядів. Оволодіння 

іноземною мовою є важливим й необхідним компонентом навчаль- 

ного процесу студентів-іноземців за будь-якою спеціальністю. В умовах 

єдиного інформаційного простору людства, наявності високо розвинутих 

інформаційних технологій, що надають можливості спілкування людям 

різних національностей, культурних традицій та віросповідань, актуаль- 

ною стає міжкультурна комунікація, як засіб порозуміння між націями, 

міжкультурна компетенція, як спосіб здобування якісної освіти. 

Студенти з різних країн світу виявляють бажання отримати вищу 

освіту у ЗВО України. Це громадяни азіатських та африканських країн, 

такі як Китай, Марокко та ін., європейських – Туреччина, Болгарія  

та країни СНД. Особливої значущості при цьому набуває форму- 

вання іншомовної, міжкультурної компетенції, як спосіб уникнення 

непорозумінь на культурному ґрунті у спілкуванні із іноземцями. 

Українські вчені-філологи Застровський О.А. та Пасік Л.А. ствер- 

джують, що «міжкультурна комунікація – є взаємодією, обміном, 

зняттям бар’єрів, взаємністю та солідарністю … різних культур» [5, c. 3]. 

Формування міжкультурної компетенції на початковому етапі 

навчання іноземних студентів починається зі формування складових 

міжкультурної компетенції – мовної та мовленнєвої компетенції. 

Теоретико-методологічну основу досліджень складають праці 

вітчизняних та іноземних вчених. 

Вже розроблено багато достатньо фахових, з наукової точки зору, та 

впроваджених у практику навчально-методичних комплексів, підруч- 

ників з російської мови як іноземної та української мови як іноземної,  

що мають на меті формування міжкультурної компетенції у процесі 

навчання. 

Студенти-іноземці мають навчитися співвідносити мовні засоби із 

конкретними ситуаціями та нормами мовленнєвої поведінки, яких 

дотримуються носії мови [4]. Зазначимо, що однієї мовної компетенції не 

достатньо для того, щоб знайти порозуміння, бути толерантним  

до представника іншого народу. У складі курсу тексти, що дозво- 

ляють студентам знайомство не тільки з мовою, а й з національними 

традиціями нашої країни, знанням історії, політичної системи та 

суспільних відносин між громадянами. 

Пандемія поставила перед людством нові задачі та вимоги, вирішення 

яких потрібувало найшвидших дій. 
До об’явлення тотального карантину в Україні та Світі дистанційне 

навчання було впроваджено лише як форма реалізації заочної форми 
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навчання, яка не використовувалась для навчання іноземних студентів. 
Під час пандемії перехід на дистанційне навчання став єдиним 
можливим шляхом надання освітніх послуг іноземним громадянам. 

Перед викликом опинилися не тільки здобувачі вищої освіти – 
іноземці, а й викладачі ЗВО, які були вимушені швидко переорієн- 
туватися та перейти до дистанційного надавання освітніх послуг. Таким 
чином, можливо стверджувати, що процеси трансформації в сучасному 
суспільстві викликали необхідність спрямувати сучасну освіту до 
розвитку дистанційного навчання. 

Дистанційне навчання на підготовчому відділення для іноземців ОНУ 
імені І. І. Мечникова базується переважно на платформі ЗУМ. Метою та 
завданням курсу російської мови як іноземної є впровадження алгоритму 
методичної стратегії для ефективного формування у здобувачів вищої 
освіти міжкультурної компетенції на початковому етапі. 

Вибір платформи ZOOM для організації навчального процесу 
обумовлено необхідністю швидкого розгортання надання освітніх послуг 
в умовах карантину, простоті оволодіння платформою викладачами та 
здобувачами вищої освіти. 

Після проміжку часу у рік постає задача використання більш 
технологічних платформ дистанційної освіти на кшталт Moodle, 
BigBlueButton та інш., які надають більш можливостей для навчання, 
використовуючи засоби контролю засвоєння навчального матеріалу 
протягом заняття за допомогою вбудованих у дистанційні платформи 
блоків поточної перевірки вправ, мультимедійної інтерпретації навчаль- 
ного матеріалу та інші можливості дистанційних технологій. 

Виклики сучасності вимагають від викладачів постійного удоско- 
налення своєї компетенції не тільки у сфері свого предмету, а й удоско- 
налення оволодіння сучасними інформаційними технологіями дистан- 
ційної освіти. У зв’язку з тим, що під час заняття молоді люди знахо- 
дяться у свої домівках, й для захоплення їх уваги викладач повинен 
використати усю свою майстерність під час заняття, що збільшує фізичне 
та емоціональне навантаження викладача. 

Останнім часом перед освітянами постає проблема стимулювання 
мотивації здобувачів вищої освіти до навчання, особливо в он-лайн 
форматі. Це вимагає переформатування навчальних курсів, використання 
особливого способу подачі навчального матеріалу, використовуючи 
вищезгадані засоби он-лайн технологій, організацію студентів у групи на 
форумах задля спілкування та обміну отриманими знаннями. На нашу 
думку корисно використовувати перевірку домашніх завдань студентів 
один одним, що буде стимулювати навчання [6]. Особливо це важливо у 
гуманітарній сфері, й зокрема у формуванні міжкультурної компетенції. 
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Economic education in the 21
st
 century has a set of common requirements. 

First, economic education is indeed global in nature, reflecting the realities of 

commerce and organizations. Second, effective economic education needs to 

simulate the demands of the business environment. To achieve this objective, 

business educators constantly search for new teaching methods. Increasingly 

these are becoming known as the «Four C’s»: Creativity, Collaboration, 
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Communication, and Critical thinking. These skills are difficult enough to 

address in traditional educational settings and the methods of active learning 

are new challenges to old problems. While active learning as a concept dates 

back centuries, in modern times it was first researched by the English scholar 

R.W. Revans [1]. Briefly, Revans refers to active learning as reflection on 

experience and states that learning is achieved through focusing on problems 

in a social context [2] .  

Active learning is a broadly inclusive term, used to describe several models 

of instruction that hold learners responsible for their own learning. The leaders 

in the field of active learning, Bonwell and Eison have contributed heavily to 

its development and to the acceptance of active learning as a viable approach. 

Meyer and Jones state that active learning involves providing opportunities for 

students to meaningfully talk and listen, write, read, and reflect on the content, 

ideas, issues, and concerns of an academic subject [4]. 

Bonwell and Eison suggest that active learning provides the following 

benefits: students are more involved than in passive listening; students are 

engaged in activities such as reading, discussing, and writing; student 

motivation is increased;students can receive immediate feedback; and students 

may engage in higher order thinking,such as analysis, synthesis, and 

evaluation. [3].  

Auster and Wylie suggest that four dimensions are necessary to create a 

systematic approach to promote active learning in the classroom: context 

setting, class preparation, class delivery, and continuous improvement. 

Context setting refers to creating an open and relaxed atmosphere for learning 

in the classroom. [5]. 

In economic education types of active learning include experiential 

learning [6], problem based learning [7], participative learning [8], and 

cooperative learning [9].We will briefly describe active learning techniques 

that are used in economic education in the USA.  

Experiential learning is an associated concept in which students learn from 

relevant experiences provided in the course of instruction [6]. Business 

educators should be aware of two cautions.First, experiential exercises alone 

may not be sufficient to induce learning and, secondly,students will need time 

to reflect on the experience [10]. Kolb explains that learning is a process, not 

an outcome; that learning comes from experience; that learning requires 

resolution of dialectically opposed demands; that learning is holistic and 

integrative; that learning requires interplay between a person and an 

environment; and that learning resultsin knowledge creation [6].  

Another approach is problem-based learning (PBL) which structures a 

course around the resolution of a real world problem. This approach traces its 
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beginnings to the philosopher and educator, John Dewey, who claimed that 

problems are a stimulus to thinking [7]. To discover the solution to a problem, 

students must learn the basic principles of a subject. Having borrowed the 

concept of problem-based learning from service learning in which students 

learn by performing some service for the community, Miller applied the 

approach to organizational behavior classes in the business school. Problem-

based learning (PBL) is an instructional approach that enables learners to 

conduct research, integrate theory and practice, and apply knowledge and 

skills in order to develop a solution to a defined problem [11]. According to 

Barrows the key components of PBL are (1) unresolved, ill-structured 

problems that will generate multiple thoughts about the cause and solution, (2) 

a student-centered approach in which students determine what they need to 

learn, (3) teachers serve as facilitators and tutors, and (4) problems are 

authentic and reflect professional practice [12]. 

Participative learning is defined as engaging the student in the learning 

process by giving them an opportunity to take part in selecting activities and/or 

assignments in the class [8]. The Participatory Learning Approach  

(PLA, pronounced «play») engages students as active participants in the full 

life cycle of homework, projects and examination. Participative learning’s 

main idea is that students design the questions or projects, execute them, and 

then assess and grade their peers’solutions. Each stage can be performed by 

individuals or by teams. Students should be able to observe (read) everything 

their peers do so they can learn further from others’ efforts.Participative 

learning is grounded in constructivist theories of learning [13], which suggest 

that knowledge is actively constructed by, rather than transmitted to learners.  

In cooperative learning, students are required to work together in small 

groups and class discussions. In order for small groups to develop cooperative 

learning, five basic elements are necessary: positive interdependence, face-to-

face interaction (promote each other’s success), individual and group 

accountability (no social loafing), social skills, and group processing or 

feedback [9].  
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Одним із пріоритетних завдань сучасної професійної освіти є вдо- 

сконалення якості професійної підготовки фахівців для формування 

нового покоління, реалізація ефективної професійної комунікатив- 

ної взаємодії, здатного взаємодіяти на професійному рівні, виконувати 

нестандартні завдання на основі використання індивідуального стилю та 

критичного мислення. 

У контексті нашого дослідження можна зазначити, що авіаційне 

середовище має міжкультурний характер, оскільки пілоти літають у 

повітряному просторі іноземних держав, виконують міжнародні паса- 

жирські та вантажні перевезення. Навіть працюючи у своїй країні, 

диспетчери управління повітряним рухом, інженери з технічного 

обслуговування повітряних суден та наземний персонал застосовують 

термінологію, яка використовується в інших частинах світу. В авіації 

види культурної взаємодії різноманітні. Непорозуміння може виникнути 

не тільки у ситуації, коли взаємодіють один з одним, але й тоді, коли 

люди взаємодіють з представниками інших культур. Аналіз досвіду 

свідчить про те, що, здебільшого, проблеми під час спілкування з 

представниками різних культур можуть виникнути через нерозуміння 

причин поведінки один одного, коли особистість у даній ситуації очікує 

на певну поведінку, а не дочекавшись на неї, робить помилкові висновки 

щодо культури, з представником якої вона спілкується. Саме тому 

необхідно доносити до студентів – майбутніх фахівців авіаційної галузі, 
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уявлення про стереотипи поведінки, властиві представникам  

різних культур. 

Дослідниця З. Гетьман слушно зазначає, комунікативна взаємодія – 

інтеракція, детермінована суспільними відношеннями та етнічною 

культурою. На думку мовознавця, «інтеракцію не можна розглядати 

відірвано від етнокультурного середовища. Взаємний обмін ідеями, 

емоціями, установками, мотивами в певному соціокультурному просторі 

з урахуванням міжособистісних відношень за наявності бікомунікатив- 

ного та полікомунікативного контекстів забезпечує результативну 

взаємодію комунікантів» [3, с. 235]. 

Вважаємо, що міжкультурну комунікацію потрібно розглядати як 

постійний процес взаємодії групи людей, що існують в певних умовах та 

готові до адаптації змін цих умов. Успіх повсякденної взаємодії в авіації 

залежить від мотивації та обізнаності персоналу. 

У багатонаціональних льотних екіпажах широко варіюються 

національності, освіта, культура та мотивація. Важливо налагоджувати 

зв’язок через правильні повідомлення й канали комунікації, щоб члени 

екіпажу були спроможними ефективно взаємодіяти англійською мовою. 

Під час професійної комунікативної взаємодії виникають бар’єри  

в процесі спілкування, або комунікативні бар’єри, які є характерною 

особливістю авіаційної мови радіообміну. 

Комунікативні бар’єри – це перешкоди, які обмежують передання 

повідомлень, погіршуючи їх розуміння та інтерпретацію. На підставі 

аналізу класифікацій комунікативних бар’єрів, В. Желясковим було 

виокремлено авторську класифікацію комунікативних бар’єрів у прак- 

тиці професійної комунікативної взаємодії: психологічні, міжкультурні, 

семантичні (термінологічні), фонетичні, інформаційні, технічні. Науков- 

цем зазначено, що серед особливостей професійної комунікатив- 

ної взаємодії варто назвати необхідність контактувати в міжкультурному 

середовищі [1].  

Відповідно до визначення Л. Орбан-Лембрик, комунікативні  

бар’єри – це психологічні перешкоди, що виникають на шляху 

отримання інформації. Науковець виокремлює такі види комунікативних 

бар’єрів, а саме: смисловий (одне повідомлення має для комунікантів 

різний смисл); логічний (неправильне розуміння інформації); фонетич- 

ний (перешкода, породжена особливостями вимови); семантичний 

(неузгодженість лінгвістичного словника з мовою комунікантів); стиліс- 

тичний (недоцільність стилю мови в ситуації спілкування [2]. 

З огляду на специфіку міжнародної професійної діяльності авіафа- 

хівців, особливо актуальним стає вивчення комунікативних бар’єрів, 
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пов’язаних із міжкультурними, політичними, соціальними, релігійними 

відмінностями. Украй необхідно в міжкультурному екіпажі неупере- 

джено ставитися до представників інших країн, нейтралізувати зневаж- 

ливе ставлення до них із боку інших членів екіпажу. Варто звернути 

увагу на складність налагодження взаємин із різними етнічними групами 

на борту судна, уміти добирати правильний підхід для налагодження 

доброзичливих взаємин, тобто створювати єдину команду, яка здатна 

успішно виконувати професійні завдання. 

Таким чином, професійна комунікативна взаємодія фахівців авіацій- 

ної галузі в умовах міжкультурної комунікації – це цілеспрямований 

процес формування та розвитку психологічних, мовних, інформаційних, 

технічних навичок, навичок роботи в команді та здатності до взаємодії в 

межах міжкультурної комунікації, що забезпечує формування готовності 

фахівців до спільної професійної діяльності в авіаційній галузі. 
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Важливість риторичної майстерності важко перебільшити, оскільки 

особистісний розвиток тісно пов’язаний з мистецтвом самовираження, 

вмінням презентувати свої переконання. Чіткість, логічність суджень, 

аргументованість, послідовність викладу думок, доцільність і точність 

мовлення, володіння етичними принципами міжкультурної комунікації – 

усе це ознаки мовлення сучасної ерудованої людини. Відтак можна 

розглядати риторику як «суцільний пошук вільного простору для 

самовияву» [6, с. 12], відповідно до законів античної філософії, де 

«мовна комунікація за риторичною логікою і риторичними правилами 

виявляється причетною до самого життя грою смислів, стає розумною 

здійсненністю цього життя» [6, с. 13].  

Зв’язок естетичного і прагматичного виявляється саме у риторичних 

вміннях мовця, у доборі тих мовних одиниць, які можуть зробити 

висловлене цілісним і ціннісним. Тому слід розглядати риторичну 

культуру в багатьох аспектах: особистісному, професійному, суспільно-

історичному тощо. О. Синчак зауважує, що наше щодення поступово 

заполонило поняття «риторичності», яке «виявляється цінним саме 

завдяки прихованому в ньому евристичному потенціалу – провадити до 

усвідомлення, що риторичні механізми, по-перше, «вшито» в саму мову 

як її універсальну властивість (звідси черпають наснагу порівняльна 

риторика та риторична критика), а по-друге, саме вони творять тка- 

нину тексту (неориторика, загальна риторика, риторична прагматика)»  

[8, c. 34-35].  
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Чимало дослідників розглядали питання мовної комунікації  
(Ф. Бацевич, П. Донець, Г. Мацюк, Г. Онуфрієнко, В. Паращук,  
О. Селіванова, О. Семенюк), риторичної майстерності (С. Абрамович, 
Н. Колотілова), мовної культури (Н. Бабич, Т. Гриценко, М. Пентилюк, 
О. Пономарів, Я. Радевич-Винницький), роль слова у роботі вчителя 
школи й викладача ЗВО (Н. Голуб, І. Дроздова, А. Капська, К. Климова, 
С. Караман, О. Караман, Г. Клочек, А. Курінна, А. Нікітіна, С. Мар- 
тиненко, Л. Мацько, Ю. Пінчук, Ю. Романенко, Г. Сагач). На думку 
науковців, педагогічна риторика – це «міжгалузева дисципліна, що 
увібрала в себе сукупність міжпредметних аспектів» [5, c. 11], пред- 
метом вивчення якої є «система принципів, прийомів, умов, моделей 
ефективного риторичного навчання вчителя як мовної особистості  
елітарного типу» [5, с. 12].  

О. Корчова наголошує, що «через слово і засобами слова майбутні 
педагоги […] формують себе як культуромовну особистість – носія 
унікального світогляду в полікультурному світі» [4, c. 117]. Актуальним 
є соціокультурний підхід, адже «мовно-мовленнєві явища в риториці 
доцільно розглядати з позиції риторичних моделей комунікатив- 
ної діяльності, що уможливить органічну інкорпорацію суб’єкта до  
системи сучасної йому культури, забезпечить його самовиявлення та 
самоідентифікацію» [4, c. 118]. Така метафорична інкорпорація  
можлива завдяки пізнанню світової класики, мистецтва, літературних  
та фольклорних творів, що впливають на ментальний і психо- 
емоційний світ людини.  

В останні десятиліття активізується цифрова риторика як спосіб 
передачі інформації через медіа. Масштабний розвиток ІКТ і глоба- 
лізаційні процеси трансформували риторику вербального у риторику 
візуального (М. Джонсон, С. Застровська, Н. Коваленко, Ю. Лапшина, 
Дж. Лакофф, Л. Масімова, Т. Семенюк, Т. Храбан, М. Яцимірська). 
Одним із перших про «риторику образу» заговорив у 60-х рр. ХХ ст.  
Р. Барт, аналізуючи рекламний продукт [1]. Наприкінці 90-х –  
поч. 2000-х рр. поглиблюються студії з візуальної комунікації та 
кіберкультури [9], інтернет-комунікації [10], методики візуальної 
презентації (інфографіка) [2] тощо. Переконання, що усе можна 

(по)казати (обираючи відповідні способи та засоби) опановує нашу 
реальність. Як стверджує М. Данесі [11], існує чимало різновидів 
візуальних текстів, які допомагає нам відчитувати семіотика. «Силу 
малюнка» (сенси якого закодовані через метафору та алюзію) можна 
використовувати для впливу і переконання, для мотивації та маніпу- 
ляції, тому візуальні меседжі поширені у науці і техніці, психології, 
антропології, маркетингу, графічному дизайні, рекламі. Візуальна 
риторика показує нам, як можна декодувати структуру образу, 
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«починаючи від простої ідентифікації (називання того, що бачимо)  
до складної інтерпретації на контекстуальному, метафоричному та 
філософському рівнях» [11].  

Застосування концепцій візуальної риторики у роботі педагога 
передбачає не лише показ малюнків, фотографій, схем, діаграм, мап, 
таблиць як елементів наочності. Йдеться передусім про те, що візуальний 
контент, за словами дослідниці риторичної теорії і критики С.-К. Фосс, 
«трансформує саму риторичну теорію» [12, p. 304], відкриваючи їй 
«можливості для більш релевантних, інклюзивних та цілісних поглядів 
на сучасне використання символів» [12, p. 313]. Адже досвід(и) «візуаль- 
ного мислення» [14] (клік-мислення, кліп-мислення та інші визначення 
сучасного способу (с)прийняття інформаційного потоку) модифікували 
вербальний дискурс у «візуальну мову» глобальної комунікації  
ХХІ ст. Щодо співвідношення вербального й візуального у навчанні, то 
Г. Клочек пропонує послуговуватися поняттям «риторика слайду»  
[3, c. 156], застерігаючи, що «мультимедійні технології […] відвернули 
увагу від мистецтва педагогічного слова» [3, с. 152], тому відбувається 
неминуча втрата людиною свого «риторичного потенціалу» [3, с. 153]. 
Усе частіше живе слово замінюється візуальним рядом: увага авдиторії 
деконцентрується, вона повинна і слухати промовця, і читати/дивитися 
на екрані форсований рух текстів/малюнків.  

Візуалізація тепер є цінним атрибутом освіти: технології візуаліза- 
ції навчального матеріалу (Д. Безуглий), використання технологій 
візуалізації для інтенсифікації навчального процесу (Л. Білоусова), 
візуальна мова ілюстрації як засіб комунікації (Т. Лук’янова), кіно-
візуальний контекст в освітніх практиках (А. Маргулов) тощо. Зокрема, 
О. Семеніхіна та Д. Безуглий пропонують використовувати термін 
«візуалізація знань», адже «майбутній вчитель, оперуючи графіч- 
ними образами, має бути спроможним так унаочнити певний факт,  
щоб продемонструвати закономірності, властивості, характерис- 
тичні особливості об’єкта» [7, с. 53]. Але тільки «дидактично  
вивірене використання візуальних образів у навчанні може перетворити 
наочність з допоміжного засобу, який лише ілюструє, у когнітивний 
інструмент навчання» [7, с. 53].  

Отже, «візуальна мова» [13] наповнила наше щодення новими 
сенсами. Значимим є синтез вербального та візуального у сфері між- 
культурної комунікації, зокрема, у педагогічній взаємодії. Педагогічна 
риторика активно опановує дієві інструменти візуального контенту, 
намагаючись балансувати між словесними та наочно-образними 
методами навчання. Лише комплексне їх поєднання зробить освітній 
процес якісним і гармонійним.  
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The relevance of this research is to point out the purposes of intercultural 

Communication, barriers and characteristics of an intercultural communicator, 

examples and what ought to be avoided when interacting with other  

cultural groups. 

Intercultural communication is the interaction between people from 

different cultural backgrounds. It involves understanding different cultures, 

languages and customs of people from other countries. That is, a person trying 

to interact in a foreign environment. For instance, the interaction of people 

from Ghana and people from Ukraine through communication and other social 

interactions can be classified as intercultural communication [4]. 

Purposes of Intercultural Communication 

Intercultural Communication helps the people to share information, views , 

thoughts and their ideas. This is a communication between different cultures of 

the world. By doing this, we express ourselves and make other people to be 

aware of our existence and participate in various activities. We educate people 

about our cultural norms, fulfill our ambitions and achieve our aims.  

Barriers to Intercultural Communication  

We study briefly about the barriers to intercultural communication which 

goes thus; 

1. Language Differences: This is a major barrier in communication.  

If you’re a foreigner in Ukraine and speak only English and you want to buy 
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goods from a Salesman that can only speak Ukrainian, then you won’t be able 

to communicate verbally.  

2. Body Language: People find body languages offensive. Some people 

smile and laugh a lot while some find it offensive.  

3. Value of Time: A culture’s view of time influences how it sees 

deadlines. Some people believe deadlines are less important, so they take their 

time to find the best result. While some believe in fast result with limited time. 

4. Level of Context: Some culture uses low context. Saying NO when it’s a 

NO is a way of being honest and straightforward, while some are of high 

context. When they say NO, it might mean YES and they expect you to pick 

more meaning to the context.  

5. Ethnocentrism: This is a natural belief that your culture is better than the 

culture of others, this may arise to feeling superior over them and not treat 

them well. 

6. Feelings and Emotions: Some people keep a tight control and watch how 

they feel and react to things around them. Some people like to shout while 

some find it embarrassing and it may cause them to be scared [3]. 

Characteristics of Intercultural Communication  

A person who is able to pass or convey messages, ideas or information 

across different cultural group is an intercultural communicator and he or she 

must possess the following characteristics of ethical communication; 

1. He or she must be of the opinion that people are equal, despite that their 

values and beliefs might be different. 

2. He or she must desist from judging negatively or picking the bad side of 

the behaviour of people from different cultural backgrounds. 

3. He or she must be very patient to confirm the meaning of messages 

conveyed.  

4. He or she must make a real effort to learn and understand the language, 

norms and culture of the people from other cultural backgrounds.  

5. He or she must value intercultural cooperation and peaceful conflict 

reconciliation. 

6. He or she must actively interact and treat with respect and dignity, 

individuals from other cultural backgrounds. 

7. He or she must be aware about the religious differences, beliefs and take 

note of their holidays [1, р. 5]. 

8. He or she must adapt to the areas with different time-zones. 

Examples of Intercultural Communication  

Few instances of intercultural communication are as follows; 

1. An Ukrainian and a Nigerian sharing their views about culture.  

2. A Christian having a conversation with a Muslim. 
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3. A wife receiving an order from her husband. 

4. A polish politician discussing with an American leader.  

5. A classroom that comprises of different foreign students. 

It should be avoided to abuse the traditions and culture of other people. 

Slangs and Idioms may not be necessary when you are interacting with people 

from other cultural backgrounds [2]. 

Summary. The way we communicate with other people automatically 

determines the quality of our lives because communication is very important 

for us to live in a society. Messages and information can be communicated 

from one person to another, an individual to a few and large gatherings. The 

listener may be of the same kind of group or different kinds of political groups, 

ruling people, scientists, doctors and professionals. Intercultural 

communication is essentially worldwide today to talk about the demands of 

various groups of people in every nation, race, religion, culture, professions, 

and politics. Today, we are covered by the worldwide economy, 

interdependent situation, and intercultural communication is to be put to use 

beneficially. 
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The information space becomes not just a kind of social life, but its both 

creative and driving force. In the famous thesis of Marshall McLuhan, who 

proposed to study the development of modern culture through the prism of the 

mass media functioning in society, the medium is also a message («the 

medium is the message») [1, p. 304]. 

 In the newsroom and analytical journalism, everything has fallen into 

place: communication technologies have reached such a level of influence that 

completely materialistic media have «swallowed» the spiritual substance of 

messages and taken over their functions. That is why the media have become a 

monopoly in the field of messaging. 

Understanding culture, the dynamics of its development and practical 

functioning is complicated by ignoring the factor of information phenomena, 

which are unviable outside the activity of communication processes. The 

phenomenon of communication (in any of its stratifications – from mass to 

social) will be defective without taking into account the phenomenon of 

culture, and in modern culture, the media are seen as a factor in the 

information and communication system. Therefore, it is extremely useful to 

trace the interaction of three social and scientific phenomena: culture, 

communication, mass media. 

Information culture, inherent in the mass media, is often associated with 

media culture – a much broader and more powerful phenomenon of 

communication, which, according to many scholars, is a «transplant of ideas.» 

If we consider that communication is a rather vague phenomenon, and culture 
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has no clear definite boundaries, then social structures that are exposed to the 

massive influence of information culture factors are to be considered from a 

sociological point of view. 

Modern practice of functioning of the Ukrainian phenomenon of the 

information cultural phenomenon proves social differentiation of the culture 

itself. It is well known that during the years of Soviet rule in Ukraine, attempts 

were made to set a single unified culture, which proved the failure of the very 

idea of such culture, as well as the idea of creating a monolithic social 

organism. Historically stable society has a very complex and detailed social 

structure and culture. 

Hence, the most important task of cultural policy, which is to promote the 

processes of social differentiation and hierarchy of culture, greater 

specialization of its individual strata in accordance with the needs of different 

segments of the population. At the same time, it is very important to support 

these social subcultures in a state of «open systems» with blurred boundaries, 

capable of free exchange of socially relevant forms and innovations. This  

is an open way to understand the phenomenon of informational cultural 

phenomenon in the media, the identification of journalistic creativity as a mass 

communication receptive activity. 

The formation of the latest system of social communications is taking 

place in the context of accelerating Ukraine’s global integration into the world 

community, increasing the influence of the communication factor on the 

processes of preserving the integrity of national statehood and restoring the 

spiritual priorities of society. In this socio-cultural situation, the level of 

content civilization in social communications depends on the quality of the 

functional system of social communications. 

The modern world is experiencing many global problems and crises. 

Today’s civilization opens up a wide range of opportunities for man, which 

can be used due to correct, thoughtful, independent decisions and actions. 

Modern man in a situation of constant risk expects different communication, 

different socio-culture, non-traditional thinking and actions, which are 

provided by models of social communications. Successful development of the 

state and a decent life in it depend on the independence, impartiality, freedom 

of thought of every citizen. That is why in the functioning of social 

communications, the process of forming a value attitude to various phenomena 

of reality is important, as well as the hierarchy of values of the individual, 

which determine his attitude to the world and behavior in society. 

Content in social communications is a complex phenomenon, the 

formation and functioning of which is influenced by individual social 

institutions and groups of society. An important role in this process is played 
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by the system of social communications, which in the national context should 

create conditions in which all the positive values of society, problems, ways to 

solve them would become the property of the audience. 

In view of this, the task is to develop such a holistic organization of the 

social and communication space, which would create conditions for filling all 

its representatives with adequate and correct content. That is why one of the 

main factors in providing the audience with content of this kind is the need for 

adequacy of social and communication content and the maturity of the 

audience to which this content is intended. 

The introduction of content in social communications is based on the 

following aspects: 

– first, self-cognition and awareness of one’s feelings and traits; 

– secondly, the formation of «spiritual intelligence», community as the 

basis of the Ukrainian national character; 

– third, the correlation of oneself with the demands of society, profession, 

faith, family. 

The innovative method of functional improvement of social 

communications is dominated by the selection of tools and techniques in 

which the following features can be distinguished: the focus on the formation 

of adequate perception of reality; the formation of a kind of «core of 

personality» [2]; the state of being based on personal life experience; appeal to 

the whole person, his mind, will, feelings, heart and soul; focusing on the 

diversity of ways and forms of human life. 

Everyone is, in essence, a carrier of positive (light-bearing, creative) 

energy, or, conversely, dark, destructive, which harmonizes or has a 

destructive effect on the environment. 

At the turn of the XX – XXI centuries many researchers in various fields of 

knowledge (communicators, historians, philosophers, sociologists, political 

scientists, culturologists), trying to predict the further development of society, 

study the processes of sociocultural transformation, which means a complex, 

emotional transformation of society as a sociocultural system. Erasing the 

boundaries between the «mass» and the «elite» has become a sign of the 

cultural paradigm of the information society, focused on many ideas and a 

compromise of aesthetic positions. Communication technologies are becoming 

a kind of tool for informational, political and spiritual expansion, a means to 

create new content based on social myths, which greatly hinder the 

development of the creative personality of the audience, helping to develop 

virtual ideas and desires far from reality. 

«Socioculture is a complex heterogeneous system that includes elements of 

various subject and social nature (material and technical objects, means of 
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labor and communication, material and spiritual products, services, ideo- 

logical, artistic values, patterns and norms, relations between people), which 

are united by human activity «[3, p. 123]. 

The aggravation of global problems of today, the internationalization of 

social life and production dictate the need to assimilate the universal values of 

culture. Increased attention to the implementation of these values is inspired by 

the task of ensuring the orientation of youth education on global issues of 

awareness of the priority of universal values of the cultural picture of the 

world, spirituality, personality culture and planetary thinking. 

That is why modern communicativeness is acutely faced with the question 

of the need for radical reforms in social communications – such reforms that 

would be aimed at the comprehensive improvement of the content of social 

communications. 

An important role in solving this problem belongs to the organization of 

mass media, which are designed to ensure the development of each media, 

creating such conditions that the content would remain at the level of audience 

adequacy. The driving force of human development is the need for continuous 

improvement. In the conditions of formation of modern social commu- 

nications the way to a democratic, civilized society is caused not so much by 

economic and political priorities of their activity, as by the general level of 

development of both journalists, and audience. 
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У сучасних умовах міжнародного обміну в галузі освіти, науки і 

культури питання соціокомунікативної адаптації іноземних студентів 

набуває особливої актуальності. Комунікативна взаємодія іноземних 

студентів у новому для них освітньому просторі супроводжується склад- 

ним процесом координації відносин іноземних студентів і соціокультур- 

ного середовища ЗВО загалом, в якому їм слід подолати різного роду 

соціально-моральні, психолінгвістичні, комунікативні бар’єри, освоїти 

нові види діяльності та форми поведінки.  

Основними труднощами в соціокомунікативній адаптації іноземних 

студентів варто виокремити:  

– особистісно-психологічні труднощі, пов’язані з пристосуванням 

особистості, зміною географічно-кліматичних умов, психоемоційним 

напруженням, що призводить до погіршення самопочуття, підвищення 

тривожності та напруженості;  

– навчально-пізнавальні труднощі, пов’язані, в першу чергу, з 

недостатньою мовною підготовкою, подоланням відмінностей в систе- 

мах освіти; адаптацією до нових вимог і системи контролю знань; орга- 

нізацією навчального процесу, який повинен будуватися на принципах 

саморозвитку особистості, розвитку навичок самостійної роботи;  

– соціокультурні труднощі, пов’язані з освоєнням нового соціального 

і культурного простору ЗВО; подоланням мовного бар’єру в рішенні 

комунікативних проблем як з адміністрацією факультету, викладачами та 

співробітниками, так і в процесі міжособистісного спілкування всередині 

міжнаціональної малої навчальної групи, де труднощі проявляються  

у формі вираженої відчуженості від колективу навчальної групи, 

внутрішньо особистісні та міжособистісними конфліктами і, як наслідок, 

зниженням успішності, втратою інтересу і сенсу навчально-професійної 

діяльності [3].  
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У процесі професійної комунікації студенти-іноземці одночасно 

перебувають в трьох соціокультурних системах, які можуть як 

гальмувати, так і сприяти успішній адаптації: монокультурна система – 

дружні зв’язки з іншими студентами того ж етносу (можливість 

висловлювати і показувати свої етнічні та культурні цінності землякам); 

бікультурна система – зв’язки між іноземцями та студентами, виклада- 

чами і офіційними особами держави (організація і функціонування 

навчально-виховного середовища студентів-іноземців); мультикультурна 

система – складається з друзів і знайомих різних національностей 

(створення компанії для відпочинку та розваг) [2].  

Загалом етапи соціокомунікативної адаптації іноземних студентів до 

нового освітнього середовищі можна представити у вигляді низки 

взаємопов’язаних складових: входження в студентське середовище; 

засвоєння основних норм міжнародного колективу, вироблення власного 

стилю поведінки; формування стійкого позитивного ставлення до 

майбутньої професії, подолання «мовного бар’єру», посилення почуття 

академічного рівноправності. Чинниками такого процесу виступають: 

сприйняття нового середовища; ступінь інтеграції особистості (групи) в 

нове соціокультурне середовище; соціальне самопочуття та позитивне 

сприйняття іноземного студента іншими студентами [6]. 

На підставі цих факторів можна виокремити основні параметри 

соціокомунікативної адаптації: рівень володіння мовою країни навчання, 

вік, стать, прогнозовані результати, сподівання, контингент з яким 

стикається студент-іноземець, попередній досвід перебування в іншій 

культурі, ступінь комунікативних навичок. Найважче студентам-інозем- 

цям вдається налаштуватися на нове соціальне середовище; необхідність 

розмовляти українською мовою; наявність проблеми двомовності в 

Україні, що ускладнює вивчення української мови; відсутність поруч 

рідних та друзів; нові умови проживання, пристосування до етно- 

графічних та кліматичних змін; ставлення оточуючих; відмінність 

традиційних культурних зв’язків.  

Подолання цих труднощів зумовить успішність процесу адаптації, що 

дозволить забезпечити адекватну взаємодію іноземних студентів з 

соціокультурним та інтелектуальним середовищем ЗВО, психоемоційну 

стабільність, формування нових якостей особистості і сприятливого 

соціального статусу, освоєння нових соціальних ролей, придбання нових 

цінностей, осмислення значущості традицій майбутньої професії. 

Ключову роль у цьому відводиться вивченню мови приймаючої країни, 

яка відкриває інше системне сприйняття, дозволяє порівнювати спосіб 

життя, мислення, діяльність та спілкування людей інших культур, 
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збагачуючи новими знаннями і досвідом спілкування, взаємодіючи з 

новим соціокультурним середовищем [1]. 

Зміст діяльності щодо забезпечення успішної адаптації іноземних 

студентів в новому освітньому просторі включає основні напрямки: 

1. Організаційно-методичне та інформаційне супроводження освіт- 

нього процесу передбачає: організацію, координацію діяльності всіх 

структурних підрозділів ЗВО з планування роботи, її аналізу і корекції; 

актуалізацію інформації на сайті, створення і поширення інформаційних 

матеріалів, які відображають зміст, напрямок і форми життєдіяльності 

студентської молоді ЗВО; створення умов для ознайомлення студентів із 

специфікою навчального процесу. 

2. Мовна адаптація іноземних студентів передбачає: використання 

системи викладання української мови як іноземної; забезпечення умов 

для проведення додаткових занять для іноземних студентів; роботу 

волонтерів з числа іноземних студентів старших курсів чи викладачів, 

що сприяє оптимізації взаємодії студентів з учасниками освітнього 

процесу (викладачами, студентами). 

3. Соціально-педагогічний та психологічний супровід процесу 

адаптації іноземних студентів сприяє: забезпеченню соціальних гарантій; 

розвитку системи морального і матеріального заохочення; профілак- 

тиці тривожних станів дезадаптації («телефон довіри», інтернет-ресурс, 

тренінги і практикуми, індивідуальне та групове консультування тощо); 

сприяння в професійній адаптації іноземних студентів. 

4. Культурно-особистісна діяльність студентів включає: створення 

умов для участі студентів у культурному житті ЗВО; залучення студентів 

до обговорення актуальних питань університетського життя; включення 

в різноманітні заходи суспільно-корисної, творчої, художньої, 

спортивної та іншої спрямованості. 

Таким чином, соціокомунікативна адаптація іноземних студентів має 

складний і суперечливий характер, обумовлений впливом індиві- 

дуальних (індивідуальні характеристики, обставини життєвого досвіду 

індивіда) і групових (ступінь подібності або відмінності між культу- 

рами, особливо країни перебування; психологічні чинники адаптації  

до навчальної групи) факторів. Серед основних проблем соціокому- 

нікативної адаптації слід виокремити: індивідуальні зміни статусу 

студента-іноземця (адаптація до незвичного соціокультурного оточення); 

загальні для будь-якого першокурсника (відповідність вимогам вищої 

школи), ускладнені іноземним походженням; загальні для молоді на 

даному віковому етапі; нові адаптивні, зумовлені етнічним (країна 

походження студента) статусом в іншій країні.  



International scientific and practical conference 

218 

Література: 

1. Бондаренко, Л. М. Складності адаптації іноземних студентів до 

навчання в українських закладах вищої освіти / Л. М. Бондаренко,  

О. І. Артьомова // Науковий часопис Національного педагогіч- 

ного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні  

науки: реалії та перспективи: зб. наук. праць. Київ: Вид-во НПУ  

імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 67. С. 33-37. 

2. Довгодько Т. Адаптація іноземних студентів до освіт- 

нього середовища України / Т. Довгодько // Педагогіка і психологія 

професійної освіти. 2013. № 2. С. 114–120. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 

Pippo_2013_2_15 

3. Моргунова Н. Р. Форми та засоби соціокультурної адаптації 

іноземних студентів до умов навчання в Україні: практичний аспект 

реалізації / Н. Р. Моргунова // Новий Колегiум. 2014. – № 4. С. 35–39. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NovKol_2014_4_11 

4. Ременцов А.Н. Социокультурные аспекты адаптации иностранных 

студентов / А.Н.Ременцов, А.А.Казанцева // Alma Mater (Вестник высшей 

школы). 2011. № 7. С. 10–14.  

5. Спіріна Т. П., Зарюгіна Ю. Є. Особливості адаптації студентів-

першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014.  

Вип. 32. С. 182–184 

6. Стрельцова В. Ю. Соціокомунікативна адаптація як складова 

адаптації іноземних студентів до навчання в українській  

вищій школі / В. Ю. Стрельцова// Науковий вісник Донбасу. 2014.  

№ 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2014_4_27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czestochowa, Republic of Poland                                            April 23–24, 2021 

219 

DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-073-5-2-59 

 

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДНИК 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ 

ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Козаченко Г. В. 

кандидат педагогічних наук,  

викладач української мови 

Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу 

Житомирської обласної ради 

 

Процюк І. Є. 

кандидат педагогічних наук,  

викладач іноземної мови 

Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу 

Житомирської обласної ради 

м. Житомир, Україна 

 

Швидкоплинність і швидкозмінність глобальних процесів суспіль- 

ного розвитку, за яких останнім часом спостерігається тенденція до 

зростання міжнародних зв’язків і соціокультурної взаємодії з представ- 

никами інших національностей і культур, обумовлює необхідність 

модернізації змісту сучасної освіти та забезпечення якості підготовки 

майбутніх спеціалістів, зокрема фармацевтичних, на рівні міжнародних 

вимог. Пріоритетності набуває підготовка мобільних і компетентних 

фахівців фармацевтичної галузі, здатних стати конкурентоспромож- 

ними, різнобічно розвиненими, ініціативними та впевненими в собі 

особистостями, які вмітимуть прогнозувати тенденції соціальних змін, 

передбачати вектор розвитку суспільства, вирішувати проблеми, ефек- 

тивно здійснювати професійну діяльність, орієнтуватися в сучасних 

умовах та здійснювати комунікацію на міжнародному рівні. 

Протягом останніх десятиліть намітилася тенденція до зміщення 

фокусу фармацевтичної діяльності, яка первинно була зосереджена на 

забезпеченні ліками, на надання допомоги пацієнтові. Тож, роль 

фармацевтичного працівника еволюціонувала, і він перетворився з того, 

хто виготовляє та продає лікарські засоби, на постачальника послуг та 

інформації. Розвинутий рівень навичок міжкультурної комунікації 

фармацевтів є складовою їхньої професійної компетентності. 
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Здійснимо теоретичний аналіз поняття міжкультурної комунікації. 

Міжкультурна комунікація – це складне, комплексне явище, яке 

включає різноманітні напрямки і форми спілкування між окремими 

індивідами, групами, які належать до різних культур. 

Процес міжкультурної комунікації є специфічна форма діяльності, 

яка передбачає знання іноземних мов, матеріальної і духовної культури 

іншого народу, релігії, цінностей, моральних установок, світоглядних 

уявлень і т. д., в сукупності визначають модель поведінки партнерів з 

комунікації. Тільки поєднання цих двох видів знання – мови і культури – 

забезпечує ефективне та плідне спілкування, служить основою 

ефективної міжкультурної комунікації. 

Предметом міжкультурної комунікації є контакти, які відбува- 

ються на різних рівнях, в різній аудиторії, в двосторонньому, багато- 

сторонньому, глобальному аспектах [1]. 

Метою міжкультурної комунікації має бути створення умов для 

розвитку конструктивного діалогу, рівноцінного стосовно представників 

інших культур. 

Професійна діяльність фармацевта відповідає процесу, предмету, меті 

міжкультурної комунікації і вимагає практично постійного спілкування, 

основною метою якого є бажання бути зрозумілим, щo пеpедбaчaє 

неoбхiднicть мaкcимaльнo пoвнo i тoчнo дoнеcти необхідну і важливу 

iнфopмaцiю, знaння i дocвiд дo відвідувачів аптеки, іноземних партнерів, 

колег тощо. Це вказує на те, щo ефективнicть cпiлкувaння залежить від 

рівня взaємopoзумiння мiж співрозмовниками. Помилки та конфлікти, 

спричинені відмінностями вербальних і невербальних кодів у носіїв 

різних категорій населення, що можуть виникнути у процесі комунікації, 

мають істотний вплив на діяльність, службову кар’єру і психічний стан 

фахівця. Причиною цього, найчастіше, є низька культура спілкування, 

пов’язана з нестачею сформованих знань про культурні особливості, 

ціннісні орієнтації, норми поведінки й етикету, традиції, стилі життя 

різних категорій населення, відтак, з відсутністю основи для розвитку 

необхідних комунікативних умінь і навичок. Саме тому, для дocягнення 

взaємopoзумiння в процесі комунікації неoбхiднa певнa cукупнicть знaнь, 

нaвичoк i умiнь, зaгaльних для вciх співрозмовників. 

Інтерес до проблематики міжкультурної комунікації в системі 

діяльності «людина – людина», до якої безпосередньо належить й 

професія фармацевта, набув упродовж останнього часу сталого 

характеру і зумовлюється низкою обставин як власне теоретичного, так і 

практичного порядку. 
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Спілкування та культура взаємопов’язані між собою і мають 

здатність впливати один на одного. Це переплетення створює міжкуль- 

турне спілкування, яке служить способом розуміння особливостей 

представників різних категорій населення, продуктивної взаємодії між 

людьми, встановлення і підтримки контактів, засвоєння та накопичення 

знань, досвіду, цінностей і способів діяльності, формування людини як 

особистості.  

Професійна компетентність фармацевта специфічна, вона передбачає 

оволодіння системою знань, умінь, навичок та здібностей, якостей 

особистості щодо досягнення мети або досягнення позитивного резуль-

тату в процесі навчально-виробничої діяльності. Адже фармацевтичні 

працівники належать до сфери професійної діяльності з підвищеною 

комунікативною відповідальністю, працюють з людьми похилого віку, 

хворими, іноземцями та іншими категоріями, з якими необхідно 

встановити контакт, уміти вести бесіду, надавати поради та рекомендації 

щодо вибору й застосування лікарських препаратів, ураховувати їхній 

менталітет, мову, рівень культури тощо [3]. 

Варто зауважити, що оскільки в процесі виконання своїх безпо- 

середніх обов’язків, фармацевт взаємодіє з представниками різних кате- 

горій населення, саме тому йому необхідно мати не лише міцні 

професійні знання та високий рівень професійної компетентності, а й 

володіти необхідним мінімумом соціокультурних знань, мистецтвом 

спілкування, дотримуватися моральних принципів і норм поведінки  

та етикету. 

Важливу роль в міжкультурній комунікації саме фармацевтів 

відіграють специфічні символи, стереотипи, упередження, національний 

мовленнєвий етикет. Культура спілкування є одним із пріоритетних 

компонентів професійної культури фахівців фармацевтичної галузі. Вона 

синтезує у собі комплекс знань, цінностей, зразків поведінки, харак- 

терних для ситуацій ділового спілкування, а також умінь гнучко 

реалізовувати їх на практиці з метою забезпечення ефективності спіль- 

ної діяльності [2, с. 27]. Оскільки висока культура фармацевтичного 

обслуговування характеризується рівнем розвитку комунікативних  

знань і вмінь, фармацевти повинні виховувати в собі культуру спілку- 

вання, дотримуватися культурних, національних та соціальних правил  

мовно-комунікативної поведінки, притаманних тим чи іншим націям і 

національним спільнотам.  

В свою чергу, виховання культури спілкування містить сукупність 

комунікативних навичок, що дозволяють легко вступати в кон- 

такти, зберігаючи в процесі спілкування самоконтроль. Спілкування  
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з відвідувачами аптек, колегами потребує особливого терпіння, ввічли- 

вості, співчуття. У зв’язку з цим набувають особливого значення такі 

якості, як комунікабельність й емоційна усталеність, виховання, про- 

фесійні навички, вміння пояснити, тактовність, ерудиція та ін. 

Ґpунтуючиcь нa вищевиклaденoму, мoжнa cтвеpджувaти, щo 

сформовані знання та навички міжкультурної комунікації фахівців-

фармацевтів сприятимуть ефективній професійній діяльності, а саме: 

1) надання кваліфікованої, якісної, доступної та своєчасної фарма- 

цевтичної допомоги представникам різних категорій населення;  

2) формування довіри до професійної діяльності фармацевтів та 

підвищення статусу й іміджу фармацевтичної професії в суспільстві; 

3) забезпечення гарантій безпеки застосування лікарських засобів та 

виробів медичного призначення різними категоріями населення; 

4) налагодження професійних зв’язків з іноземними партнерами, 

фармацевтичними компаніями; просування ліків закордонного вироб- 

ництва на вітчизняному ринку; 

5) дотримання норм фармацевтичної етики та деонтології, постійне 

підвищення рівня професійних знань, умінь та навичок. 
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Проблема преподавания языка в иностранной аудитории пред- 

полагает решение нескольких задач: обучение фонетике, правописанию, 

грамматике, лексике, формирование всех видов речевой деятельности: 

чтения, письма, говорения, умения воспринимать звучащую речь.  

Методисты подсчитали, что общее количество умений, которыми 

должен овладеть иностранный студент, приблизительно равно шести- 

десяти. Их определили путем перемножения всех перечисленных выше 

навыков, формируемых в процессе обучения, и уровней развития 

языковой личности (умение обобщать, насыщать сообщение инфор- 

мацией, адекватно подбирать социально правильный вариант 

высказывания и т.д.) [1]. 

Формирование языковой личности взрослого человека, для которого 

изучаемый язык не является ни родным, ни близкородственным, ни 

знакомым, помимо указанных особенностей, требует понимания 

лингвокультурных характеристик, норм и правил поведения, умения 

пользоваться понятными для носителей знаками, в противном случае его 

ожидает коммуникативный провал.  

Как правило, студенты изучают язык, в первую очередь, именно с 

прагматическими целями, т. е. понимание всех тонкостей вербального и 

невербального поведения окружающих позволяет им почувствовать себя 

достаточно уверенно и независимо.  

Процесс обучения неизбежно включают этап дифференциации  

и сопоставления получаемых знаний.  

На уровне фонетики, когда преподаватель знакомит студентов с 

особенностями произношения звуков (и параллельно с правилами 
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графического написания букв) студенты вычленяют те из них, которые 

похожи на родные и принимают как более понятные.  

Так же происходит с остальными уровнями знакомства с языком. 

Слова, которые похожи на родные, грамматические правила, сопо- 

ставимые с правилами грамматики родного языка, воспринимаются 

легче и быстрее, если только не вступают в силу мешающие пониманию 

законы интерференции.  

Формирование языковой компетентности представляется задачей 

номер один, однако без параллельной работы над развитием компе- 

тентностей речевых, комуникативных, социальных и других невозможна 

адекватная коммуникация.  

Новая языковая личность формируется при взаимодействии сознания, 

языка и действительности.  

И если ребенок усваивает язык, взаимодействуя с окружающим 

миром, то человек, изучающий иностранный язык, наоборот, изучает мир 

посредством языка.  

Таким образом, задачей обучения, в первую очередь, становится 

формирование компетенций, позволяющих студенту воспринимать 

картину мира так, как ее воспринимает носитель языка.  

Роль лингвокультурных знаний в этом случае невозможно 

переоценить.  

Методология компонентного, лингвокультурологического, концеп- 

туального анализа единиц изучаемого и родного языков, примененная на 

практике, позволяет значительно расширить знания студента о новом 

языке, поскольку в процессе как синхронного, так и диахронического 

анализа функционирования понятия в поле зрения исследователя 

попадают слова и термины, связанные с рассматриваемым словом.  

Чаще всего учащихся интересуют основополагающие понятия, 

формирующие базу картины мира, такие, как жизнь, смерть, человек, 

дом, добро, время, мать, отец, родина и т. д. 

Различие в понятийном объеме рассматриваемого слова в различных 

языках формирует первичную картину фрагмента мира, в котором 

данное понятие существует.  

Часто понятия, которые представляют собой концептуально важные 

элементы любой национальной картины мира и, на первый взгляд, 

отражают универсальные общечеловеческие представления о мире, 

могут удивлять необычными интерпретациями, такими составляющими 

значения, которые насколько прижились в культуре народа, что не 

вызывают сомнения и вопросов, при этом, с точки зрения другой 

культуры, кажутся удивительными и непредсказуемыми. Именно такие 
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находки и представляют наибольшую интеллектуальную ценность для 

иностранцев.  

Семантические поля, которые формируются вокруг слова, описывают 

не только ближайшие понятия, но целый фрагмент действительности.  

Устное народное творчество передает сформированное на протя- 

жении длительного времени представление о функции, качестве, 

особенностях понятия, его аксиологических характеристиках, которые 

вписываются в рамки важнейших в представлении фундаментальных для 

народа понятий системы: хорошо-плохо, правильно-неправильно, добро-

зло, а также варианты этих же характеристик в подсистемах: свое-чужое, 

верх-низ, далеко-близко и т. д.  

Знакомство с этимологией слова уже формирует семантику  

слова, позволяет понять направления, в которых это значение будет 

развиваться.  

Сравним этимологию слова Правда, например, в русском и 

английском языках.  

Ю.С. Степанов пишет, что в русском языке оно «произведено от 

прилагательного правый, прямой и правильный, а также «честный, 

праведный, поступающий по совести», восходит к и.-е. корню *ргo – 

«вперед».  

Слово правый значит образцовый, тот кто служит нормой и 

примером для следования. Рус. слова zъlъ (злой) и осетинское zul 

«кривой» этимологически тождественны. [2, c. 461–462] 

Таким образом, можно сказать, что «неправда, кривда» в 

предыстории оказывается родственной «злу», а «правда» – «добру» и 

«радости». 

*pravьda образовано от прилагательного *pravъ.. *pravьda <*prav-iti, 

связанными со значениями: «правда», «поголовье скота», «правда, 

тяжба», «положение, закон, судебное дело» (словен. prâvda) [3, с. 352]. 

Английское слово true происходит … от протогерманского * trewwj– 

«иметь добросовестность», … возможно, в конечном итоге от PIE * dru– 

«дерево». Древнескандинавский trú, «вера, честное слово; религиозная 

вера, вера» (архаический английский troth «верность, честность, 

добросовестность», сравните Ásatrú). 

Таким образом, «истина» включает в себя как «верность, лояльность, 

искренность, правдивость», так и «согласие с фактом или реальностью» в 

англосаксонском языке, выражаемое sōþ (современный английский: 

истина).  

Во всех германских языках, кроме английского, введено термино- 

логическое различие между «верностью» истины и «фактичностью» 
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истины. В некоторых современных контекстах слово «истина» 

используется для обозначения верности оригиналу или стандарту [4]. 

Таким образом, этимологически русское слово «правда» связано с 

понятиями прямой, первый, образцовый, в то время как английское truth 

связано как с религиозной верой и честностью, так и с согласием с 

фактом действия или события. 

Понимание объема значения понятия позволяет говорить об 

особенностях его восприятия и употребления в разных языках.  

Лингвокультурное содержание, заключенное в семантике концептов, 

проявляется в народном творчестве, фразеологизмах, паремиологических 

оборотах, афоризмах, прецедентных текстах, а также разговорном, 

публицистическом, научном, авторских художественных контекстах. 

К примеру, при сравнении пословиц и поговорок о правде в русском 

и вьетнамском языках объем и содержание концептов качественно и 

количественно отличаются друг от друга. Несомненно, понятие правды в 

обеих культурах имеет много сходных черт: оно имеет высокие 

ценностные характеристики, играет роль в утверждении идеалов 

честности в борьбе со злом как источником разрушения, при этом 

требует от человека особых усилий, чтобы принять, распространять и 

защищать правду, поскольку правда не всем нравится.  

Однако во вьетнамской культуре правда связана с некоторыми одно- 

значными действиями в поведении людей, сравнивается с предметами. 

Утверждается, что правда всегда приносит вознаграждение.  

В русской культуре правда, в первую очередь, зависит от 

божественного провидения. В картине мира русскоговорящих не всегда 

честному человеку легче жить. Кроме того, в русской культуре правда 

может быть связана с хитростью. 

Внимание к тонкостям употребления слов в культуре изучаемого 

языка, знакомство с различными контекстами, в которых раскрывается 

полное значение концептов в языке-носителе, позволяет иностранным 

учащимся изучать язык на высоком уровне и формировать черты 

вторичной языковой личности.  
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Під час аналізу значення фразеологізмів важливим є виокремлення 

сем, семантичних елементів менших, ніж той або той аспект 

фразеологічного значення.  

Чеський лінгвіст В. Скаличка запропонував термін «сема» для 

позначення мікроелемента плану змісту. Семи – свого роду «атоми» 

значення, що входять до складу макроелементів – аспектів значення. 

Семи можна схарактеризувати як мікроелементи значення, що позна- 

чають реальні або уявні ознаки денотатів. В. Г. Гак визначає три типи 
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сем: архисеми (загальні семи родового значення), диференційні семи 

видового значення та потенційні семи, які відображають другорядні 

характеристики позначуваного об’єкта [1, с. 371]. 

1. За характером виявлення у значенні виокремлюють експліцитні та 

імпліцитні семи.  

Експліцитні семи – це інформація, що безпосередньо представлена у 

значенні. Вони можуть бути точними та образними. Під імпліцитними 

семами розуміють ті елементи значення, які присутні в плані змісту, але 

відсутні в плані вираження. Імпліцитні семи передають обсяг імпліцит- 

ної інформації у структурі значення. Імпліцитність у сфері фразеології 

пов’язана з лаконізацією значення, з асиметрією плану змісту і плану 

виразу. Семи «свого» і «чужого» спостерігаємо, наприклад, у прислів’ї 

«Every man is the architect of his own fotrune». Ця фразеологічна одиниця 

має значення «everybody is able to achieve his / her aims that bring 

happiness and satisfaction, but to achieve this, it’s quite important to make 

every effort». Це значення є сигніфікатом фразеологічної одиниці, 

денотативний аспект – усі висловлювання, вчинки, які необхідно 

виконати людині, а також старання та зусилля, яких докладає людина, 

щоб досягти успіхів у житті, конотативний аспект – експресивність, 

створювана образністю. Архисема – «факт того, що у людини  

є цілі й завдання на життя». Диференційна сема – «цілеспрямованість, 

самовпевненість» і т. ін., тобто те, чим володіє людина, щоб досягти 

свого щастя. Такі семи можуть виокремлюватися не лише у прислів’ях, 

але й в фразеологічних одиницях інших структурних типів, скажімо, у 

фразеологізмах: «lift oneself by one’s own bootlaces» – «виходити в люди 

завдяки власним зусиллям», «pick smb’s brains» – «використовувати чужі 

думки», «eat smb’s bread» – «їсти чужий хліб», «a cock in valiant on his 

own dunghill» – «на своїй купі гною і півень сміливець», «keep one’s 

counsel» – «не висловлювати своїх поглядів».  

Інформація в експліцитних семах безпосередньо представлена у 

значенні. Вони можуть бути конкретними або образними, пор.: пряму 

сему «їсти чужий хліб, жити за чужий рахунок» виокремлюємо в 

прислів’ї «eat smb’s bread». Прикладом виявлення подібної семи може 

слугувати фразеологічна одиниця «East or west home is best» – у гостях 

добре, а вдома краще. У цьому прислів’ї спостерігаємо порівняння свого 

й чужого – вдома (своє) і нерідного місця (чуже). Імпліцитні семи 

представлені в таких фразеологічних одиницях, як: Beam in one’s eye – 

«колоду в своєму оці», No garden without its weeds – «Немає троянди  

без шипів». 
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2. Класифікація сем за змістом передбачає визначення чітких і 

нечітких сем.  

«Чіткі семи – це семи, зміст яких позбавлений суб’єктивізму.  

Нечітка сема має розмитий, нечітко окреслений зміст. Такі нечіткі 

семи становлять собою поняття, що мають об’єктивний, загальний для 

всіх зміст, але суб’єктивний обсяг» [2, с. 67]. Наприклад, чіткою 

архисемою у фразеологізмі «cut from the same cloth» є негативна оцінка 

чоловіка і жінки. Денотат, позначений цією фразеологічною одиницею, 

визначаємо як «two persons of the same character». Нечіткість сиґніфіката 

«people of the same character», «persons who worth of each other» 

призводить до розмитості обсягу поняття, що складається з нечітких сем 

негативної оцінки: «два чобота пара», «одного поля ягоди», «варті один 

одного». 

3. За змістом визначають також позитивні і негативні семи.  

Позитивні семи відображають ознаки, що наявні у денотатах, а 

негативні – значущу відсутність у денотаті певної ознаки. Наведені 

нижче приклади ілюструють ці типи сем. Наприклад, у фразеологізмі 

«batting average» позитивною семою є «success», «achievement».  

Також зазначу, що негативна сема виражена майже завжди 

експліцитно у всіх фразеологічних одиницях, до складу яких входять 

негативні частки no і not, наприклад: «two blacks do not make a white» – 

«чужим гріхом свого не спокутуєш». Негативна сема – «do not make a 

white». Характерною особливістю семантики таких зворотів є не тільки 

експліцитне вираження негативної семи, але й наявність позитивної 

семи, імпліцитно вираженої. Це можна пояснити тим, що будь-яке 

заперечення містить твердження, яке може бути підтверджене 

дефініціями негативних зворотів, як-от: «there is no joy without alloy» – 

«немає троянди без шипів», though everything has its own defects and 

imperfection, it is only by endurance, effort, that perfection and beauty is to be 

attained. 

4. У семантичній структурі фразеологізму можуть бути виокремлені 

граматичні семи – макро– та мікроелементи граматичного значення. До 

макроелементів відносять категорійні семи найбільш узагальненого 

граматичного значення, наприклад, семи, що позначають дію, 

предметність, стан. До мікроелементів уналежнюють, наприклад, семи, 

що позначають число, рід та відмінок, дійсний і пасивний стани. 

Наприклад, семи позначають дію: «carry the baby» – «няня чужої 

дитини, відповідати за будь-кого», «come between the bark and the tree» –

»втручатися у чужі сімейні справи», «do one’s bit» – «робити свій 

внесок», стан: «be off one’s own beat» – «бути не в собі», «be in smb’s 
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boots» – «бути на бути на одній нозі з кимось; таким, як хтось», «like a 

cat on hot bricks» – «не по собі».  

Водночас існують семи однини, які характерні для субстан- 

тивних фразеологічних одиниць, що позначають одиничні денотати:  

«a chip of the old block» – «син свого батька». Семи множини 

спостерігаємо у фразеологічних одиницях, що позначають два денотати 

або більше: «no garden without its weeds» – Усе має свої недоліки, немає 

нічого досконалого.  

Концепт «свій – чужий» є амбівалентним, оскільки характеризує різні 

грані та градацію міжкультурних взаємовідношень, водночас поєднуючи 

уявлення про «культурне» та «іншокультурне», які, самі по собі, досить 

умовні й варіативні – залежно від культурно-історичного та побутового 

контексту, від характеру і стилю міжкультурної комунікації і т. ін. Так, 

зокрема, концепт «свій – чужий» передбачає, по-перше, осмислення 

культурно-»свого» на тлі «чужого» і одночасно культурно-»чужого» на 

тлі «свого». По-друге, у процесі міжкультурної комунікації «чужого» 

надається характер доступного, «особистого», при цьому, тією чи  

тією мірою, досягається відносне наближення, розуміння і засвоєння 

«чужого», тобто переведення культурних артефактів з простору 

«чужого» до простору «свого».  

Отак, проведене дослідження показало, що концептуальна опозиція 

«свій – чужий» реалізується через мовні засоби, а саме через метафору. 

При цьому концептуальна опозиція «свій – чужий» інтегрує вербальні 

засоби різних рівнів для створення оцінки, яка зорієнтована на ефек- 

тивність впливу на суспільну свідомість з метою інтервенції влади й яка 

випливає із співвіднесення об’єкта з зоною «свого» або з зоною 

«чужого». 
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Поступова глобалізація та інтеграція країн впливають на спів- 

робітництво в усіх сферах діяльності – культурній, освітній та інших, 

вимагаючи підвищення якості підготовки майбутніх спеціалістів. 

Відповідно, зростає міжнародна академічна мобільність науковців, 

викладачів, студентів. Відбувається процес творення нової системи 

освіти, що зорієнтована на приєднання до світового освітнього простору. 

Заклади вищої освіти в співпраці з міжнародними організаціями 

приділяють значну увагу інтернаціоналізації освіти [1], що базується 

також і на технології білінгвального навчання. Рівні володіння англійсь- 

кою мовою як студентів, так і викладачів, є важливим фактором у 

процесі реалізації білінгвальної освіти, і міжнародна сертифікація 

набуває рис невід’ємної складової цього процесу.  

Питання оцінки якості мовної освіти розглядали як вітчизняні, так  

і зарубіжні методисти та науковці. Серед вітчизняних дослідників  

це Т. Маслова, Т.Кравчина, О.Копил та інші[2,3,4]. Серед зарубіжних 

науковців варто зазначити публікації Б.О’Саллівана, Р.Спайбі та 

багатьох інших [5, 6], що висвітлюють питання оцінювання навичок з 

англійської мови у вищий школі, розробки та впровадження між- 

народних іспитів з англійської мови в міжнародному контексті, з 

акцентом на світові тенденції мобільності. 

Міжнародні екзамени сприяють універсалізації підходів до навчання 

та оцінювання, забезпечують мобільність в освіті як в межах країни, так і 

на міжнародному рівні, є джерелом мотивації до удосконалення навичок 

володіння мовою.  
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Англійська мова як мова-посередник є зростаючою глобальною 

тенденцією, що особливо помітно в сфері вищої освіти. У навчальному 

процесі білінгвальної освіти, сама англійська мова не є метою навчання, 

вона є просто робочою мовою, що вимагає певного рівня знань всіх 

учасників процесу. Білінгвальна освіта може бути імплементована 

завдяки застосуванню CBI (Content-based Instruction), CBLT (Content-

based Language Teaching), TBE (Transitional Bilingual Education), Sheltered 

subject-matter instruction, WAC (Writing Across Curriculum), EMI (English 

as a Medium of Instruction), CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) [8, 9], реалізація курсу може бути здійснена викладачем-

предметником, за умови володіння іноземною мовою на рівні не нижче 

за В2 (шкала CEFR).Отже, виникає потреба в об’єктивному, надійному, 

швидкому, всеохоплюючому та універсальному оцінюванні рівня 

володіння англійською мовою. 

Потреба в уніфікації рівнів знання мови виникла давно, ще в  

1989 році Кембріджським університетом (University of Cambridge, UK) та 

Університетом Саламанки (Universidad de Salamanca, Spain) була 

створена європейська асоціація тестологів (або, інші варіанти перек- 

ладу – мовних експертів, екзаменаційних рад, розробників мовних  

тестів) – ALTE (The Association of Language Testers in Europe) з метою 

приведення їх методів тестування до єдиного стандарту. На сьогодні 

асоціація складається з 34 учасників, що представляють 25 європейських 

мови, а також 58 афілійованих інституцій по всьому світу. 

Завданням ALTE було і залишається розробка уніфікованих стан- 

дартів тестування з чітким розподілом компетенцій по рівням володіння 

мовою, які, в свою чергу, розподілені на 4 сфери: загальна іноземна мова, 

туризм, робота та навчання. Зараз цей стандарт має чітко визначені 

рівні (Elementary, Lower Intermediate, Upper Intermediate, Lower Advanced, 

Upper Advanced), і саме він слугував основою для CEFR (Загально- 

європейських Рекомендацій з мовної освіти)[7]. 

Розроблений широкий діапазон стандартизованих тестів з 

англійської мови, які використовують у всьому світі для різних цілей.  

Всі тести оцінюють знання за ключовими видами мовленнєвої  

діяльності – «Listening», «Speaking», «Reading», «Writing», а також, 

включають модуль «Grammar/Vocabulary/Usе of English». Відповідно, за 

спрямуванням міжнародні тести поділяють наiспити з академічної 

англійської (Academic English), iспити з ділової англійської (Business 

English) та іспити з загальної англійської (Generаl English). 

Найпопулярнішими іспитами академічного спрямування є TOEFLта 

його британський аналог IELTS. IELTS (International English Language 
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Testing System) – це іспит, що був започаткований у 1990 році  

для іноземців, які бажають отримати освіту або стажуватись  

у Великобританії, Австралії, Новій Зеландії. 

Тест APTIS – це розроблений Британською Радою онлайн іспит, що 

дає змогу визначити рівень знань співробітників, викладачів та студентів 

відповідно до міжнародної шкали CEFR та має міжнародний стандарт. 

Іспит APTIS позиціонується як інноваційний інструмент оцінювання 

рівня володіння англійською мовою в міжнародному контексті, це 

«тестування з англійської на перспективу» або «іспит для людей з 

далекоглядним мисленням» (forward thinking English testing) [5, 8, 10]. 

APTIS розглядається як одне з найбільш гнучких та доступних рішень на 

ринку. APTIS з’явився на ринку освітніх продуктів зовсім недавно –  

у 2013 році, це найновіший з міжнародних тестів на поточний момент. 

Україна широко долучилась до застосування іспиту APTIS в мовній 

сертифікації в процесі реалізації масштабного міжнародного проекту 

Британської Ради «Англійська мова для університетів» серед ВНЗ різних 

регіонів України («The English for Universities Project») [11, 12]. 

APTIS використовують в комерційних та освітніх організаціях, 

державних та громадських закладах по всьому світу. Тест входить до 

переліку МОН як один з рекомендованих міжнародних іспитів на знання 

англійської мови з метою отримання наукових звань, що робить його 

досить затребуваним у сфері вищої освіти [13]. Адміністрування іспиту 

повністю автоматизовано (включаючи генерацію пароля, формування 

звітів та друку сертифікатів). 

Перевагою APTIS є можливість проведення тестування значної 

кількості людей за незначних витрат, завдяки надійності, доступності, 

та швидкості отримання результатів. APTIS практично неможливо не 

здати зовсім, у будь-якому випадку, при наборі певної кількості  

балів, аплікант отримає сертифікат зі своїм рівнем володіння мови  

(від А1 до С). 

Рішення щодо вибору міжнародного тесту треба проводити дуже 

ретельно, беручи до уваги всі аспекти, враховуючи специфіку та 

спрямування іспитів, а також такі практичні питання, як вартість, дати 

складання (та можливість перескладання, через який період часу вона 

можлива), швидкість отримання результатів іспиту та сертифіката, 

термін дії сертифіката та доступність матеріалів для підготовки, але це 

можливо за умови обізнаності щодо видів тестів. Саме тому на першому 

етапі підготовки до складання іспиту потрібно вибрати саме той іспит, 

що підходить апліканту. 
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Набуття комунікативної й культурологічної компетентності, удоско- 

налення мовлення відповідно до усталених норм у соціокультурній, 

навчально-професійній сфері – основне завдання українськомовної 

підготовки студентів-іноземців. Для навчання української мови як 

іноземної особливо важливою є практична цінність навчання, фун- 

кційний підхід до відбору й подання матеріалу, ситуативно-тематична 

спрямованість навчального матеріалу, вивчення лексики на синтаксичній 

основі (орієнтація на контекст) [1, с. 43].   

Під час опанування курсу української мови за професійним 

спрямуванням у Черкаському національному університет ім. Богдана 

Хмельницького (22 год.) особливої специфіки набуває робота з вивчення 

лексичних норм. У зв’язку з неправильним слововживанням виникають 

труднощі з адекватним вираженням думки, внаслідок чого часто 
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трапляються комунікативні невдачі. У процесі навчання лексичних норм 

іноземних студентів перед викладачем ЗВО постають такі завдання:  

1) подолати труднощі лексичного рівня, що притаманні саме іноземним 

студентам; 2) усунення явища інтерференції, викликаного впливом 

певної мови; 3) формування лінгвокультурологічної компетенції з 

урахуванням особливостей мовної картини світту носіїв української мови 

та інших мов; 4) попередження культурного шоку, який може виникнути 

в результаті недостатньої уваги до проблем міжкультурної комунікації. 

Успішно вирішити поставлені завдання дозволяє курс української 

мови в ЗВО, у якому виокремлено модуль «Лексичні мовні норми». 

Роботу з лексикою української мови побудовано на основі поетапного 

вивчення особливостей лексичної норми, занурення в лексичне значення 

й лексичні зв’язки слова. Далі прокоментуємо основні особливості 

навчання лексики для іноземців, подамо типи завдань, які спрямовані на 

формування лексичних умінь. 

Першою особливістю в навчанні лексики є точність слововживання.. 

Вивчаючи точність як одну з головних комунікатвиних ознак культури 

української мови, студенти особливо звертають увагу на близькі за 

звучанням, але різні за значенням лексичні одиниці; на близькі за 

значенням спільнокореневі слова, які лише частково збігаються за 

значенням із лексемами рідної мови студентів-іноземців (міністр – 

міністерство –мінізахід). У лексичній системі української мови існує 

значна кількість багатозначних слів, які студенти-іноземці порівнюють зі 

словами своєї рідної мови й простежують суттєву відмінність або збіг у 

значенні лексичної одиниці (діалектика – діалект, економклас – 

економія, аквапарк – акваріум). Крім того, використання багатозначних 

слів української мови потребує розуміння контексту: блискучий погляд, 

блискуча відповідь, блискучий одяг. Викладач української мови для 

студентів-іноземців має враховувати, що деякі слова української мови 

можна перекласти рідною мовою студента (атом), а є такі, що означають 

абсолютно різні поняття (госпіталь (в англійській мові немає нічого 

спільного з військовою лікарнею); студент (в анлійській мові учні зош 

теж студенти). До того ж, для іноземців українські прикметники 

чорний, білий є іменниками (така мовленнєва практика в українській 

мови не є поширеною). Слід зауважити, що деякі етикетні формули 

представлення, наприклад: мене звати Іван / моє ім’я Іван іноземні 

студенти не сприймають як синонімічні. 

Досить проблематично для студентів-іноземців опанувати царину 

слів-інтернаціоналізмів, які вживаються разом з питомими українськими 

лексемами, які близькі, але тотожні за значенням до іноземних. Із метою 
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досягнення точності в мовленні необхідно знати відтінки обох значень 

слова, їх стилістичні особливості, умови контекстуації. Деякі українські 

лексеми, які мають в інших мовах подібну будову, суттєво відрізняються 

за значенням. 

Багатство української лексики виявляється в наявності значної 

кількості паронімів. Навчаючи іноземних студентів правильно вживати 

слова такого шару лексики, викладач має розділити пароніми на дві 

групи: 1) пароніми з інтернаціональним коренем, які часто перекла- 

даються рідною мовою одним словом (психологічний – психічний);  

2) пароніми, які мають український корінь, який можна перек- 

ласти подібним словом, або різними лексемами (людний – людський – 

людяний – залюднений). Для того, щоб студенти усвідомили відмінність у 

значеннях, із обома групами паронімів доцільно надавати достатню 

кількість прикладів, а тоді пропонувати ввести пароніми до тексту. 

Другою особливістю у формуванні комунікативної компетентності в 

студентів-іноземців під час опрацювання модуля «Лексична мовна 

норма» є лексична сполучуваність. У різних мовах через специфіку 

національної мовної свідомості слова часто поєднуються по-різному. 

Наприклад, з іменником «запитання» в українській мові поєднується 

дієслово «ставити», в англійській – запитувати запитання (to ask a 

question), в іспанській – робити запитання (hacer uma pregunta), у 

російській – задавати (задавать вопрос). Тому дослівний переклад 

багатьох словосполучень з інших мов українською часто помилковий. 

Щоб подолати таку інтерференцію, рекомендуємо використовувати 

завдання, які скеровані на порівняння сполучуваності конкретних лек- 

сичних одиниць в українській і рідній мові, на досконалість контекстного 

вживання українських словосполучень.  

Третя оосбливість вивчення лексичних норм полягає у виразності й 

доречності словоживання. Щоб досягти максимальної виразності 

мовлення, необхідно працювати над посиленням словникового запасу, 

покращувати вміння користуватися всіма пластами української 

лексики: синонімами, антонімами, фразеологізмами, без яких немож- 

ливе уявлення про український менталітет, мовну картину світу. При 

цьому викладач української мови для студентів-іноземців має навчити 

доречно вживати лексеми в мовленнєвому потоці, враховуючи умови 

комунікативної ситуації. 

Цілеспрямована робота щодо закріплення лексичних норм сту- 

дентами-іноземцями побудована на основних методичних принципах, які 

визначаються послідовністю й доступністю навчального матеріалу; 

зв’язком лексичного й словотворчого рівнів мови; умотивованістю й 
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комунікативною спрямованістю мовних завдань; скерованістю завдань 

на використання лінвістичних знань і набутого досвіду студентом у 

процесі вивчення української мови (встановлення паралелей, знахо- 

дження спільного й відмінного, вияв збігів лексичних систем). Апро- 

бація описаної методики на заняттях з англо-, франко-, арабомовними 

студентами підтвердила свою ефективність. 
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Teaching can be defined as the systematic presentation of facts, skills, 

ideas and techniques to students. An analogous concept to teaching is 

pedagogy that can be defined as the art or profession of teaching. There is a 

personal exchange between the mind of a teacher and that of a student. The 

teacher demonstrates to the students how to recognize the truth, think for 

themselves, and encourages intellectual and analytical responses. Teachers are 

also active listeners.  

 A language is a part of a culture, and a culture is a part of a language; the 

two are intricately interwoven so that one cannot separate the two without 

losing the significance of either language or culture. «The acquisition of  

a second language (…) is also the acquisition of a second culture.» [7, с. 177]. 
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English has been increasing in popularity. Its growth as a method of 

communication in the areas of education, business, and government has 

hindered advancement of using native languages and frustrated economic and 

social progress for individuals not proficient in English.  

 We teach adult students. Adult language learners bring various skills, 

abilities and foci (the center of interest or activity) to the classroom and also 

some limitations and challenges. They tend to be autonomous and self-

directed, goal-oriented, practical, and want the material they learn to be. 

Adults often have widely varying motivations for studying a second language. 

Some are studying ESL for personal or professional advancement; some have 

financial motivations; others want to enhance social relationships or satisfy 

external expectations. 

 Cooperative Language Learning is an approach to teaching and learning 

that advocates as much interaction and cooperation among students as 

possible. Cooperative language learning requires that a variety of projects and 

activities be used that allow for student participation. Examples of such 

activities and projects include long– and short-term group projects, study 

groups, content-based lessons, research projects, scientific experiments, 

information-gap activities, rehearsal of presentations or skits, and other 

teamwork activities. 

Interactive Learning – communication is interactive. Successful 

communication depends as much on the speaker’s production as on the 

listener’s reception. Interactive lessons are planned with significant amounts of 

pair and group work, with use of authentic language to create real-life 

communication. The tasks prepare the students for actual language use by 

using factual dialogues and conversations. In order that students may attain 

their individual goals, the teacher should interview or assess them to determine 

their needs, expectations and proficiency levels.  

Language levels vary both between students (some students are more 

proficient than others) as well as between individuals (students may be strong 

in one skill and weak in another). Some students, proficient in oral expression, 

may find themselves struggling with the essay writing section of the test. 

Others, proficient in reading, may find the structure portion of the exam 

extremely difficult, particularly the portion that requires the identification of 

errors. The challenge for the teacher is to provide opportunities to develop all 

skill areas within a limited amount of time. 

Now teachers are facilitators that empower their students, promote intrinsic 

motivation in their students, and create opportunities for their students to 

succeed. Farrell and Jacobs (2010) suggest there are six roles of teachers: 
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1) teachers as searchers for knowledge 

2) teachers as models of effective learners 

3) teachers as guides 

4) teachers as researchers, materials developers, and decision makers 

5) teachers have to go off the beaten path  

6) teachers as engaged intellectuals [9, с. 27] 

One of the key teaching methods in the traditional classroom teaching 

process is raising open-ended questions and providing feedback. Open-ended 

questions can better trigger students’ divergent thinking. Open-ended ques- 

tions are an effective way to challenge your students and learn more about how 

they think. They encourage extended responses and allow your students to 

reason, think, and reflect. Some examples of open-ended question include, 

«What do you think...?» and «How did you decide... ?» Open-ended questions 

are those with no single right or wrong answer.  

 Of course, the question rises: «How should we encourage (motivate) 

students for learning?» Due to Covid 19, we got used to do teaching via e-

learning. However, in most cases if students are not forced to participate they 

will not do so. It is up to the teacher to therefore include relevant activities into 

the lesson to prompt the students to get involved and link it to their grades 

somehow. Who says online learning should be passive and dull? You can do a 

lot with a tool that enables creation, sharing and reporting. In addition, you can 

do anything with a tool that does all that in an engaging way, and even makes 

real time feedback and following one’s progress visible.  

Weaving games into lesson plans can improve engagement, inspire 

creativity, and develop content knowledge during a challenging time. Games 

have been used as a learning tool for centuries. The core concept behind game-

based learning is teaching through repetition, failure and the accomplishment 

of goals. Students work toward a goal, choosing actions and experiencing the 

consequences of those actions. As a student learns through game-based 

learning, they gain much more ownership of the material, which improves 

retention. The combination of different approaches and goal-based learning 

addresses all of the learning styles at the same time.  

 To prepare students for jobs that haven’t been created yet, we need to 

teach them how to be great problem solvers so that they’ll be ready for 

anything. One way to do this is by teaching content and skills using real-world 

case studies, a learning model that’s focused on reflection during the problem-

solving process. Case studies have been used for years by businesses, law and 

medical schools, physicians on rounds, and artists critiquing work. Like other 

forms of problem-based learning, case studies can be accessible for every age 

group, both in one subject and in interdisciplinary work. 
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You can get started with case studies by tackling relatable questions like 

these with your students: 

1. How can we limit food waste in the cafeteria? 

2. How can we get our school to recycle and compost waste? 

(Alternatively, if you want to be more complex, how can our school reduce its 

carbon footprint?) 

3. How can we improve school attendance? 

4. How can we reduce the number of people who get sick at school during 

cold and flu season? 

A case study is simply an interesting problem with many correct answers. 

Another interesting model of teaching called flipped learning a model of 

teaching that swaps the time when teachers traditionally give lectures and the 

time when students traditionally do homework. With this model, students 

watch a video lecture instead of their homework, then, when they come to 

class, they spend that time completing assignments, taking quizzes and 

participating in small groups. Meanwhile, the teacher is free to help students 

who are having trouble [7]. 

Based on the above, we must conclude that the concept of teaching foreign 

languages introduces new approaches to the organization of the educational 

process, so it is important for teachers today to constantly improve their 

knowledge of modern methods of teaching foreign languages, to introduce the 

latest educational concepts and technologies. 
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Навчання стратегіям і тактикам поетичного перекладу займає 

важливе місце у структурі навчального процесу підготовки професійних 

перекладачів. Ця дисципліна орієнтована на вивчення загальної теорії 

перекладу художнього тексту як особливого типу мислення, світо- 

сприйняття, рефлексії та саморефлексії [2]. Щобільше, художні тексти у 

цілому і поетичні зокрема без перебільшення можна вважати найвищим 

творчим виявом митця і культурним багатством народу. Невід’ємним 

компонентом методичної складової дисципліни є її тісний зв’язок  

з такими курсами, як «Перша мова», «Теорія і практика перекладу», 

«Основи художнього перекладу» та інші.  

Уведення до навчальної програми курсу з поетичного перек- 

ладу викликано потребою ознайомити майбутніх перекладачів з роз- 

витком дисципліни у її історичні перспективі. Такий підхід забезпечує 
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системність висвітлення проблеми художнього перекладу у її 

взаємозв’язку з історією і теорією літератури, культурологією, лінгвопо- 

етикою та іншими дисциплінами, що завдяки міждисциплінарності до- 

сліджень сприяють всебічним пошукам і у перекладацькому річищі. 

Зазначений курс спрямований на ознайомлення студентів зі специ- 

фікою поетичного перекладу, перекладацькими тактиками і стратегіями 

роботи з поетичними текстами та актуальними проблемами поетич- 

ного перекладу [1, c. 7]. Основні завдання, відповідно, торкаються як 

загально-теоретичної, так і практичної площини [2; 3]. Таким чином, 

ознайомлення з історією перекладу поетичних текстів, аналіз основних 

тенденцій та відстеження змін у підході до перекладу, формування 

уявлення про основні теоретичні моделі поетичного перекладу сприя- 

тимуть розвитку вмінь та навичок аналізу зразків перекладу та розробки 

цілісної стратегії застосування перекладацьких прийомів у перекладі 

поетичних текстів. 

Необхідною передумовою успішного досягнення мети є наявність 

високого рівня підготовки студентів, що передбачає опанування як 

загальних, так і вузьких дисциплін перекладознавства. Отже, у навчаль- 

ній програмі даним курс має слідувати за курсами лексикології, історії 

мови, зіставної стилістики. Щобільше, такі курси загальноосвітніх 

дисциплін, як культурологія, естетика, історія і теорія літератури та 

філософія сприятимуть всебічному і глибокому аналізу поетичних творів 

задля подальшого їх розгляду у перекладацькій площині. 

Практичний аспект зазначеного курсу охоплює декілька напрямків 

роботи з поетичними текстами. По-перше, це розвиток уміння аналізу 

перекладацьких тактик та стратегій, застосованих до поетичних 

текстів [1, c. 8]. На даному етапі важливими виявляються фонові знання 

для інтерпретації історичного та культурного аспекту перекладу. Також, 

на перший план виходить і особистість перекладача як транслятора 

власних цінностей та поглядів у контексті певної епохи. Таким чином, у 

роботі з поетичними перекладами крізь критичне мислення дослідника 

розкриваються найдрібніші деталі, що складаються у калейдоскоп рими, 

ритму та образності поетичного тексту [3, c. 134–136]. 

Наступний етап – вияв творчого начала майбутніх переклада_ 

чів. Опанувавши теоретичні засади підвалин поетичного перекладу та 

опрацювавши приклади роботи перекладачів, студенти, використовуючи 

набуті знання, створюють свій власний алгоритм перекладу поетичних 

текстів. Досягненню цієї мети сприятимуть розроблені тактики та 

стратегії поетичного перекладу відповідно до характеру тексту.  
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Таким чином, зазначена побудова курсу – від теоретичної частини, 

крізь практику аналізу тестів, до перших спроб власного перекладу – 

сприятиме ефективному опануванню матеріалу з виходом у власний 

творчий переклад. Зважаючи на прогрес сьогодення, а саме розвиток 

штучного інтелекту і його застосування у різних видах перек- 

ладу, розробка та введення курсу з поетичного перекладу до навчаль- 

ної програми є необхідною умовою для підтримання високого рівня 

навчання майбутніх перекладачів. 
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Following our idea from the previous publications [1, 2, 3, 4] of creating 

Unified Communication Platform (UCP) for seafarers as international distant 
Maritime English (ME) learning instrument we made the attempt to create the 
sample learning environment for navigators, marine engineers and ship 
managers, which can be, of course, potentially expanded and improved in 
exponential ways. Previously we studied modern researches of scientists 
[5, 6, 7, 8] concerning distant learning technologies, analyses of differential 



Czestochowa, Republic of Poland                                            April 23–24, 2021 

245 

approaches in teaching on-line and off-line for adult learners, given in them. 
And came to conclusion that the creation of the effective teaching process in 
the on-line mode or in blended mode of teaching – learning, in our case ME, 
requires insistive modelling as different as possible from classroom teaching. 
This modelling concerns specifically-oriented linguistic, including neurolin- 
guistics, behavioural, including psychological aspects of teaching process.  
As some scientists assert [9, p. 20, 32], it should lead to the synergistic model 
of distant learning education with the dominating idea of possibility of existent 
functioning training forms, thinking hierarchy of all participants of educational 
process and forms and ways of their interactive activity. 

Distant learning mode enriches teaching process framework with vast 
variety of technical possibilities for presenting leaning materials and gains 
teacher’s time, in our case of ME, in organizing learning modalities in the 
virtual linguistic laboratory. Video, audio application materials on the thematic 
topics, animation, interactive web-conferencing of teacher-learners, ready-
made presentations etc., should be so strongly content-based as to create 
«learning medium world» as a complex system or systems. 

As coming from our practical experience, dynamic adaptness of ME 
teaching world would not be only of segmental, fractional nature but combined 
as «entity» like professional behavioural emergent. It is very important as UCP 
for seafarers is targeted at non-native speakers, levels A1/A2, reaching B1/B2. 
They may have difficulties in combining sequential linguistic events, presen- 
ted to them while teaching-learning ,in professional behavioural discourse, 
then thematic event. The framework of ME teaching, distant learning environ- 
ment should, in our opinion, following the ideas of scientific researches [10] 
be flexible, of linear and non-linear character, consisting of such agents or 
elements, which can be changed and adapted in response to learners’ feedback, 
and upon interaction in the structured ways. 

This, as we consider, will facilitate the process of upbringing the collective 
thinking of all participating learners in foreign sub-language of specialty and 
highlight the cognitive capacities of learners to be effectively motivated and 
realized in horizontal and vertical dimensions integrated. 

Static meta-system as a part of complex system first should be used to 
place the learner inside the specific context horizontally where benchmarks are 
the popularized thematic words consistent with learners’ intentions. Minimal 
set of core thematic words forming a string of interrupted theme-rheme will 
give the linguistic nativist possibility to overcome retardation in adaptability to 
linguistic progress from his initial language acquisition state to the expected 
input [11, 12]. Meta learning at the first stage of learning process itself  
(i.e. devoted to ME teaching-learning) will be facilitated by the teacher/tutor’s 
efforts to decoding specific terminological information by decontextualizing it. 
And this process will involve simplification in perceiving ME sub-specialty 
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structures. It is especially valuable for non-native speakers, students/learners 
who has difficulties of phonological, grammatical character. Trainers/tutors 
who are aimed at such group of students in on-line and off-line processing, 
create preliminary «target domain» of the thematic topic. Being embedded  
into this domain as topical here and topics adjacent to it the learner will 
acquire minimal basic pattern of experience, which then will be semantically 
prototypical for future language constructions with which they are associated.  

We are still in the process of investigating the possibility how to create 
dynamic framework of communication platform as unified international 
distant learning instrument for seafarers. We consider it is rather complicated 
process and needs the convertible code of studied language with taking into 
account fluctuations from sub-code of native sublanguage of specialty to sub-
code of ME. 

We believe that such knowledge behaviours as connecting, consuming, 
creating and contributing to the collective knowledge of distant learners  
will facilitate to explain humans linguistic behavioural performance and their 
development in specific context it concerns. 
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Academic writing testifies an intensive interest in peer assessment. This is 

due to changing conceptions of teaching and learning. In this context, peer 
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assessment can be understood as «a natural extension of the move from a 
teacher-centred to a student-centred mode of education, which emphasises the 
active engagement of students in their learning, learner responsibility, 
metacognitive skills and a dialogical, collaborative model of teaching  
and learning» [5].  

Within the sphere of higher education, peer assessment is frequently used 
as an instructional method. It is referred to as «participative assessment», i.e. 
«the process in which students and tutors share, to some degree, the 
responsibility for making evaluations and judgements about students’ written 
work» [6]. In view of the foregoing, it should be noted that the study of peer 
assessment, is vital and perspective, because «the capacity to provide quality 
feedback is a fundamental graduate skill and should receive much greater 
attention in the higher education curriculum» [4]. It is important to analyse 
different types of peer assessment, as well as the advantages of its usage in 
academic writing. 

To start with, there are different types of peer assessment, such as grading 
a peer’s research report, providing qualitative feedback on a groupmate’s 
presentation, or evaluating a fellow trainee’s professional task performance 
[7]. Peer assessment involves students providing feedback to other students on 
the quality of their work. For example, written assignments could be first 
marked or commented on by fellow students and then the mark discussed in 
pairs or small groups followed by a wider discussion. Other types of peer 
feedback are connected with the assessment criteria. For instance, students 
provide comments on the work of other students, using a set of agreed criteria. 
They may also grade the work of other students with grades moderated by the 
lecturer. Some forms of peer assessment could minimise the involvement of 
the lecturer in the process of evaluation.  

The feedback provided by students could be formative or summative [6], 
and it is very important to discuss evaluation points with students. Summative 
assessment is challenging with students who may not feel comfortable 
marking the work of their peers. In this case, the peer assessment could be 
carried out anonymously – both assessor and assessee could be anonymous [3] 
to reduce student discomfort. It can also be repeated multiple times during the 
module or course, so as to develop student experience and to build in an 
element of inter-subjectivity, which makes the marking more objective [3].  

The main advantage of using peer assessment in academic writing is 
students’ collaboration and knowledge exchange. Peer feedback can encourage 
collaborative learning through interchange of what constitutes good work [1]. 
Students can help each other to make sense of the gaps in their learning and 
understanding processes. 
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Another advantage of peer assessment is the development of students’ 
learning, writing skills, and creativity. Students engaged in grading the work of 
other students can heighten their own capacity for judgment and making 
intellectual choices [1]. They can get a wider range of ideas about their written 
assignments to promote self-development and self-improvement. In that way, 
«students learn how to learn and get into the habit of thinking about their 
thinking» [2]. 

Another advantage can be connected with democracy in the process of 
evaluation, i.e. «peer assessment helps to lessen the power imbalance between 
teachers and students and can enhance the students’ status in the learning 
process» [1]. The focus of peer feedback can be on the process, encouraging 
students to clarify, review and edit their own ideas.  

Peer assessment in academic writing could help students learn how to 
receive and give feedback which is an important part of the most work 
contexts, and will help them in their future career. In other words, peer 
assessment can be an important part of their learning process promoting the 
values and standards of a «community of practice» [6]. «Learning involves 
active participation in a ‘community of practice’ in which members of the 
community determine and structure their own practices, and construct 
identities in relation to these communities» [6].  

All in all, peer assessment in academic writing requires students to receive 
and to provide either feedback or grades (or both) to their peers on the writing. 
Students contribute to assessment, collaborating with each other or with 
lecturers in assessing their own or others’ writing. Participating in assessment 
helps students to develop greater understanding of the assessment process 
itself, and also the kinds of writing that are evaluated within academic writing. 
The advantages of using peer assessment testify students’ constant 
engagement in learning process, and its importance for their professional lives.  

 

References: 
1. Boud, D., and N. Falchikov. Rethinking Assessment in Higher 

Education. London: Routledge, 2007. 224 p. 
2. De Backer, L., H. van Keer, and M. Valcke. Exploring the potential 

impact of reciprocal peer tutoring on higher education students’ metacognitive 
knowledge and regulation. Instructional Science, 2012. 40: 559–558. 

3. Li, L., X. Liu, and A. L. Steckelberg. Assessor or assessee: How 
student learning improves by giving and receiving peer feedback. British 
Journal of Educational Technology, 2010. 41(3): 525–536. 

4. Nicol, D., A. Thomson, and C. Breslin. Rethinking feedback practices 
in higher education: a peer review perspective. Assessment and Evaluation in 
Higher Education, 2014. 39: 1, 102–122. 



International scientific and practical conference 

250 

5. Spiller, D. Assessment Matters: Self-assessment and peer assessment. 
Teaching Development Unit. 2012. URL: https://kennslumidstod.hi.is/wp-
content/uploads/2016/03/assessment-matters-self-assessment-and-peer-
assessment.pdf (accessed 16.04.2021). 

6. Teaching Academic Writing / Coffin C., Curry M. J., and others. 
London: Routledge, 2003. 175 p. 

7. van Zundert, M., D. Sluijsmans, and J. van Merriënboer. Effective peer 
assessment process: research findings and future directions. Learning and 
Instruction, 2010. 20: 270–27. 

 
 
DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-073-5-2-68 
 

THE DIFFICULTIES OF ONLINE TEACHING UNDER 

CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING 

(BASED UPON THE EXPERIENCE 

OF TEACHING PROFESSION-ORIENTED ENGLISH) 

 

Kyrykylytsia V. V. 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,  

Associate Professor at the Foreign Languages Department for Natural 
Sciences and Mathematics 

Lesya Ukrainka Volyn National University 
 

Onyshchenko I. A. 
Senior Lecturer at the Foreign Languages Department for Natural Sciences 

and Mathematics  
Lesya Ukrainka Volyn National University 

 

Yatsyniak O. P. 
Assistant Lecturer at the Foreign Languages Department for Natural 

Sciences and Mathematics 
Lesya Ukrainka Volyn National University 

Lutsk, Ukraine 
 

Online teaching and learning have become increasingly popular since  

the quarantine period connected with the coronavirus pandemic started 

throughout the world. A sudden outbreak of COVID-19 has destabilized the 

entire educational system worldwide, forcing the educators to shift from the 

classroom to online mode during the pandemic period, which requires a 
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symbiosis of e-technologies and distance learning in the educational  

process [3, p. 104]. 

According to the Law of Ukraine on Education, distance learning is 

defined as an individualized process of obtaining education, which takes  

place mainly through the indirect interaction of the distant participants  

of the educational process in a specialized environment that functions on the 

basis of modern psycho-pedagogical and information and communication 

technologies [4]. Scientists claim that distance learning belongs to a system of 

work when the teacher and the student are physically separated from one 

another but are connected through the methods of advanced information 

technologies [2. p. 401]. 

Since the beginning of the quarantine period both educators and learners 

are being forced to deal with the new and unusual situation and find the 

efficient ways of how to get organized and do all their best under conditions of 

distance teaching and learning. On the one hand, teachers feel professionally 

less certain as they have to search for the new strategies and to learn how to 

navigate them with confidence. On the other hand, distance learning can also 

be hard for the students who experience plentiful distractions when learning at 

home or in the dormitory.  

The challenge of online teaching made us, the teachers of Profession-

Oriented English course, replan students’ activity in order to keep them 

engaged and motivated throughout the whole period of distance learning. At 

the beginning we felt anxious at the thought of conducting online classes. First 

of all, we had to be taught how to do it. We started to learn about online 

teaching with other online instructors at different types of online courses. Due 

to collaboration among the colleagues we have learned so much about new 

activities and class management issues. As we had a lot to learn by ourselves, 

it took a great deal of time, but step by step our efforts were paid off.  

As a result of countless attempts and decisions, we managed to structure 

our Profession-Oriented English online lessons and adapt our classroom 

materials for online use. Nevertherless, we have experienced some difficulties 

connected with maintaining students’ motivation, accessing digital techno- 

logies, making all the students be engaged and participate actively, promoting 

open class interaction, getting fast feedback, fair grading and time-consuming 

assignments and activities. 

We are of the opinion that the most difficult things about online teaching 

are motivating students and making each online lesson enjoyable. We have 

learned that the best way to motivate students is by making each online 

assignment a part of their grade and giving deadlines to make sure that 

students are working through the material at the same pace at a regular basis. 
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Primarily, to maintain the classroom dynamic we communicated with our 

students via text, video and/or audio methods using such online tools as Viber, 

e-mail, Skype. Later, we realized that to keep up students’ motivation it is not 

enough to set regularly clear goals so that students have something to focus on. 

It became obvious that we needed something more innovative. Among a 

variety of distance-education platforms we made a choice for the platform 

Zoom that helped us combine all of the methods and teaching tools mentioned 

above. But we fully agree with J. Best that «no tool will work when you’ve got 

a confused student on one end and a struggling teacher on the other» [1]. 

The more we teach online, the more platforms and programs we have been 

considering in search for the effective ways of creating a supporting online 

community. Slowly, we have started to use Office 365 Teacher Academy, 

including Microsoft Teams and Microsoft Forms, Hangouts, Google Meet, 

Prometheus, Live Worksheets etc. All of them provide the right environment 

for better learning outcomes and are absolutely necessary to achieve the 

learning goals. Although, especially at the beginning, we had some problems 

with using digital platforms correctly and adapting our teaching materials  

to online lessons, we have greatly succeeded in applying these resources 

relevantly. 

Generally speaking, thanks to a variety of distance-education platforms 

students have been able to continue their education during the university 

closure period and maintain their social connection with the educational 

institution. However, we have experienced challenges in accessing 

technologies. As it occurred, not every home always has a reliable internet 

connectivity or readily available device for students to use. Besides, there are 

always some students who say they have other internet problems like mute 

microphone or webcam and we often can hear a lot of excuses like «My 

microphone does not work» or «My webcam is broken». Undoubtedly, such 

problems negatively affect students’ ability to learn the course material. 

As it might have been expected, one of the most difficult things about 

teaching online is getting students engaged completely and making everyone 

participate actively. In an online learning environment group work, class 

discussion and collaborative activity, which are widely used by us in the 

practice of teaching Profession-Oriented English, have been somewhat 

troublesome. We can assume that under conditions of distance learning pair 

and group work very often looks asynchronous and is, therefore, unreasonable. 

It is not easy to have a conversation with a person next to you even if his/her 

camera is on. In addition, we have also experienced the situation when some 

students are camera-shy and, for that reason, they don’t turn it on. If the 

participants of the educational process don’t see each other faces during online 
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lessons, open class interaction is almost impossible, and emotional interactive 

relationship and relationship-building are difficult to establish. 

Furthermore, in the process of study students should receive timely 

feedback about their progress in order to know their strengths and weaknesses. 

But fast feedback remains to be a problem as a teacher is not able to monitor 

the whole group simultaneously at an online lesson. Such activities as 

presenting dialogues, role-plays and even monologues, which are common in 

Profession-Oriented English study, take longer time. Teachers check students’ 

assignments submitted in the written form or as a video not only on their 

schedules but also at various times during the academic term. Moreover, 

teachers’ comments require a sensible explanation and it takes more time to 

write it out than to say it. It becomes obvious that students cannot receive 

feedback at their earliest convenience. 

Fair grading at online lessons is difficult to do as there is always the risk of 

cheating with the cameras turned off. The same thing is with grading students’ 

assignments electronically which, in addition, might take some time. So, the 

teachers are not able to grade them quickly, efficiently and fairly.  

Finally, assignments and activities that are adapted from a classroom 

setting to an online environment are time-consuming for all the participants of 

the educational process. To make a start with online teaching, teachers had 

devoted a lot of time into learning the classroom management system. 

Additionally, a lot of efforts went into planning the course and creating the 

resources that did a job instead of a teacher. We have realized that it also takes 

more time for students to work through online assignments than to complete 

and discuss the same activities at one class period.  

Since we started teaching online, a lot of things have changed for us, 

especially, the matter of our daily and weekly workload. We have to find time 

to learn how to use digital resources and practice using them, plan each lesson 

carefully and establish routines for our students so they could know what is 

expected of them. Now we feel fortunate in that we gained necessary skills to 

teach both in the classroom and online. And we strongly believe that online 

teaching experience has provided us with the perfect opportunity to innovate 

and try something new that we just don’t get in the classroom. In this regard, 

innovative resources and technologies have become an integral part of our 

professional advancement.  

Despite some difficulties faced in conducting online lessons, we can 

conclude that online teaching has developed teachers’ digital literacy and, as a 

result, has become somewhat more effective than traditional one. Distance 

education has benefited students’ way of learning a lot as they are no more 

strictly supervised, guided and scheduled. It has required students to manage 
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their own learning, to improve competence in decision-making, to encourage 

autonomous work and to become more independent and responsible. 
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New socio-economic conditions of modern society and the gradual 

integration of Ukraine into the European community proposes new require- 

ments for graduates, as well as the growing role and importance learning of 

foreign languages by students. Among the key competencies of the graduates, 
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the special significance gives not only to fluent English, but also the ability to 

learn throughout life, the ability to find the new knowledge and skills. 

The practice of teaching foreign languages shows that during the 

educational process the students have conditions that prevent the full 

manifestation of personality, reduce its activity and prevent creative self-

expressions of the students. Such conditions are the barriers that accompany 

the educational process. 

The problem of language barriers is one of the most important in the field 

of teaching English. There are many works devoted to the study of the 

pedagogical barriers. Such prominent scholars as T. Verbytska, I. Glazkova, 

A. Gormin, N. Sopilko, R. Shakurov were studies the problem.  

For the first time the term «barrier pedagogy» was introduced into 

scientific circulation by scientist A. Gormin. He defines it as a branch of 

pedagogical science related to the development and usage of techniques, 

methods, technologies of educational activities based on the internal barriers of 

the individual, as well as the construction and development of external barriers 

in teaching and education in pedagogical practice [2, p. 163]. Thus, barrier 

pedagogy is a branch of pedagogical science that studies strategies and tactics 

of prevention, overcoming and artificial creation of pedagogical barriers in the 

educational environment of the school. 

We can conclude that the concept of pedagogical barrier is binary and 

multifunctional. In addition, based on the definition, we can talk about the 

necessity of creating a barrier in the educational process in order to overcome 

it in the future. So, the pedagogical barrier is the kind of stimulus for the 

development of potential opportunities of the student. So, it has a 

developmental character.  

Nowadays, the problem of classification of pedagogical barriers that 

accompany the process of learning foreign is becoming relevant. 

 We based on the scientific approach of D. Elkonin about the structural 

components of educational activities (motive, educational task, educational 

action, educational operation, control and grade) [5, p. 178], we associate them 

with those barriers that may occur during the implementation of each of the 

components. 

There are barriers of foreign language activities of students: 

– motivational barriers (lack of positive cognitive motivation for learning, 

lack of values of learning, lack of necessity to study a particular topic due to 

objective and subjective reasons); 

– emotional barriers (general unfavorable individual emotional 

background of activity: increased anxiety, neuroticism, frustration); 
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–  communication barriers (barriers of listening, speaking, reading and 
writing. Listening is accompanied by states of tension, boredom, frustration, 
fear of failure, laziness, etc. Speaking a foreign language causes states of 
insecurity, anxiety, fear of making a mistake, isolation, tears. Tasks aimed at 
understanding and communicating the content of the text may be accompanied 
by laziness, apathy, violation of discipline. Writing is accompanied by fear of 
openly and demonstrably demonstrate their ignorance of the subject, inability 
to clearly and competently express their thoughts on writing). 

– grades barriers (imbalance between positive and negative grades with 
the dominance of the last one). 

Based on the binary essence of the concept of «barrier» and defining the 
typology of barriers to foreign language, communication activity of students, it 
is advisable to talk about strategies for their prevention, overcoming and 
artificial creation. The explanatory dictionary of the Ukrainian language 
defines strategy as the art of planning, leadership, based on correct far-sighted 
predictions [1, p. 782]. 

The expediency of identifying a strategy of barrier prevention caused by 
the fact that it is much easier to prevent a barrier than to overcome it 
effectively. Let us focus on the methods and techniques of overcoming 
communication barriers, because, in our opinion, these barriers are most 
characterized by developmental character, which is manifested in the condition 
of overcoming it. 

– The method of visual support involves the usage of visual material in 
teaching a foreign language for presentation of lexical and grammatical 
material, the formation of skills of all speech activities, learning the culture to 
use a foreign language as a means of communication. 

– Methods of forming the skills of reading techniques (reading support) are 
implemented through a number of techniques for working with texts. Texts are 
the main source of information. 

– Cognitive methods of language support involve the use of supports. The 
purpose of the supports is to help students in the process of constructing oral 
and written expressions, as well as in the perception of texts when reading and 
listening. According to the nature of the information, the supports are divided 
into verbal and non-verbal (graphic, visual). 

The necessity of the strategy of the artificial creation of barriers in the 
educational process is due to the binary concept of «pedagogical barrier», the 
main condition for the effectiveness of this strategy is the ability to overcome 
the barrier. The creation of barriers should be aimed at communication 
barriers, as it is impractical in the educational process to create additional 
emotional, motivational and even more so barriers to control and evaluate. 
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Since learning of foreign languages is associated with the study of 
authentic texts, we turned to the achievements of hermeneutics, the science 
that studies the rules of interpretation of the texts. E. Saitbayeva singled out 
hermeneutics pedagogical rules of text interpretation such as focus on the 
authentic meaning of the text; imitation of the principle of «hermeneutic 
circle» of questions and answers [3, p. 130–131].  

To follow the rules, the reader must be «involved in the text»  
(H. Gadamer); to establish a dialogue with the text – in the dialectic of 
questions and answers (M. Bakhtin). The highlighted provisions give grounds 
to assert that the dominant technique of hermeneutics technology is the 
questioning and joint search for answers them. Thus, based on the selected 
provisions of hermeneutics, in English classes, we worked out the formulation 
of various types of questions: (on the actual content of the facts and events set 
out in the text; and relationships between characters; to determine the emotions 
and feelings experienced by the characters). It is most appropriate to use this 
type of work in home reading lessons.  

Based on the analysis, we can conclude that the phenomenon of barriers in 
the educational process is associated with both internal and external factors. 
Also, based on the study and generalization of psychological and pedago- 
gical literature, we established that the concept of barrier is binary and 
multifunctional, because in addition to the negative functions it is also inherent 
in the developmental nature. 

We identify motivational, emotional, cognitive, operational (actually 
speech), barriers to control and assessment of barriers of foreign language 
speech activity of students. 

The expediency of the strategy of prevention of pedagogical barriers with 
their negative functions is proved. The selection of a strategy for overcoming 
pedagogical barriers is due to the expediency of identifying and implementing 
the developmental nature of the pedagogical barrier, as well as the necessity to 
eliminate its possible destructive consequences. 
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 Bloom’s taxonomy is the most widespread tool for checking knowledge in 

any field of science. Researchers (T. Anoshkova, L. Anderson) have studied 

the usage of this taxonomy in academic process. Bloom’s taxonomy presumes 

to make up tests in depend on lower level of thinking and higher level of 

thinking. The aim of our research is to study test elaboration in the theme 

«Initial term elements» based on medical clinical terminology of Latin. 

Initial term elements are known to play the important role in clinical 

complex terms. They describe abnormal condition, sometimes normal 

condition \ state. In addition, initial term elements can be the part of terms 

denoting different kinds of surgical repair or surgical operation. For example, 

autoplastica (Engl. autoplasty) is transplantation of own tissues from one part 

of the body to another one. Heteroplastica (Engl. heteroplasty) or xenoplastica 

is a kind of surgical invention characterized by transplantation of tissues or 

organs from an animal to a human body. In reference books and medical 

dictionaries one can find other terms based on initial combining forms with the 

meaning «surgical repair»: alloplastica \ homoplastica (Engl. alloplasty \ 

homoplasty), autotransplantatio (Engl. autotransplantation), implantatio (Engl. 

implantation), isoplastica (Engl. isoplasty) etc.  

 Test elaboration in the theme «Initial term elements» must be based on 

checking lower level of thinking and higher level of thinking. Lower level test 

must include checking the main \ based initial term elements and knowledge of 
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the most widespread clinical terms. In tests of such level it is worth 

concentrating on such terms as xerophthalmia, melanuria, cryaesthesia, xan- 

thopsia, cyanopsia, cyanosis, myxoedema, pachymeningitis, leptome- 

ningitis, tachypnoё, bradypnoё, tachycardia, bradycardia, cryotherapia, 

ischuria, ischaemia, ischialgia, polioencephalitis, poliomyelitis, hidradenoma, 

hidradenitis etc.  

Upper level test presumes ability of comparison, analyse, translation of 

terms, searching synonyms for terms. For instance, one can formulate test 

assignments (multiple choice question tests) as «Translate the term from 

English into Latin: cyanosis of lips, melanoma of lungs, acute hepatitis of 

alcoholic etiology, benign melanoma of external acoustic meatus, symptoms 

of internal hemorrhagic pachymeningitis». As regards to students obtaining 

high education in specialty «Dentistry», one can concentrate on translation of 

such terms as «amputation of root of the tooth, malignant melanoma of the 

superior lip, neuralgia of teeth of the maxilla, symptoms of simple marginal 

gingivitis, deep abscess of root of the superior canine tooth, odontogenic 

phlegmon of right submandibular region, symptoms of primary caries of 

teeth». In addition, it is recommended to give more complicated terms for 

explanation: homokeratoplastica, heterokeratoplastica, pseudologia; for 

formation such terms as «absence of sensation to cold», «fear of staying 

alone». One can include such task as «find the synonym for the term «artery 

coronary disease». As for students in specialty «Dentistry», it is worth giving 

terms denoting diseases and inflammatory processes in the mouth: myxoma 

mandibulae, cheilocarcinoma malignum, necrosis pulpae, gingivitis atrophica, 

aphthae, caries, gingivitis catarrhalis, gingivitis hypertrophica, melanodontia, 

erythrodontia, orthognathia, orthopaedia, orthogenya, pachycheilia, melanoma 

in situ labii, paradontolithus, macrodentia, gingivostomatitis, sialadenectomia, 

gnathospasmus, polyodontia etc. 

Conclusions. All the above mentioned enables to sum up that checking 

lower level of thinking presumes multiple choice question tests, the 

availability of the most well-known clinical terms. It is recommended to make 

up open question tests with complicated terms for checking higher level of 

thinking.  
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У перші десятиліття ХХІ ст. глобалізаційні процеси охопили всі 

сфери суспільного життя, зокрема й галузь освіти. Інтеграція українських 

ЗВО в європейський освітній простір, навчання іноземних здобувачів із 

пострадянських країн, Африки та Азії у вишах України вимагають нових 

підходів до викладання української мови як мови навчання і державної 

мови України [3, с. 167]. Крім того, інтернаціоналізація освіти дає 

можливості здобувати знання в умовах міжкультурної взаємодії, що 

висуває нові вимоги до стандартів освіти, зокрема оволодіння мовою 
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держави на тому рівні, який дозволить ефективно співпрацювати з 

представниками інших національностей [4, с. 202]. 

Вивчення української мови є обов’язковим для всіх іноземних 

студентів, які здобувають вищу освіту у ЗВО України. На підготовчих 

факультетах українська мова є і навчальною дисципліною, і засобом 

опанування інших предметів, передбачених стандартом з української 

мови як іноземної, що регулює організацію навчання іноземців українсь- 

кої мови на підготовчому відділенні й основних курсах (укладачі – 

Н. Ніколаєва, Н. Бондарєва, А. Дем’янюк, М. Шевченко, В. Овдіюк, 

М. Якубовська) загалом і навчальною програмою зокрема. 

В останні роки з’явилася низка праць, присвячених різним аспектам 

викладання української мови як іноземної. Так, наприклад, науковці 

розглядають проблеми формування орфоепічних умінь (Н. Василенко), 

граматичних навичок (З. Мацюк, Л. Паламар, Н. Станкевич), подолання 

фонетичної інтерференції (Т. Кірик), методики викладання української 

мови як іноземної в умовах білінгвізму (О. Колтунов, О. Сікорська, 

Т. Оладько), формування лексичної, лінгвокраїнознавчої, міжкультурної 

та комунікативної компетентностей іноземних студентів (Т. Кудіна, 

І. Підгородецька, О. Тихоненко). Однак питання лінгвоорієнтованої 

методики навчання української мови як іноземної залишаються поза 

увагою вітчизняних дослідників, що й визначає актуальність цієї 

розвідки. Методика цільового навчання мови, орієнтована на певний 

мовний контингент учнів, має різні визначення в наукових дослі- 

дженнях з лінгводидактики: порівняльна, контрастивна, конфронтативна, 

лінгвоорієнтована [1]. 

Власний досвід практичної роботи з викладання мов засвідчує 

значний вплив рідної мови іноземних учнів на процес засвоєння ними 

української мови. Кожен індивід як носій певної лінгво– та етнокультури 

сприймає чужу мовно-культурну реальність на основі зіставлення зі 

своєю мовою і культурою. Викладач має враховувати чинник рідної мови 

іноземних учнів, навчаючи їх української мови, і залежно від етнічної 

приналежності студентів використовувати лінгвоорієнтовані підходи та 

методи. 

Мета дослідження – на основі досвіду викладання української мови 

в арабомовних групах виявити труднощі сприйняття української мови 

іноземними студентами й запропонувати шляхи їх розв’язання. 

Існує два види впливу рідної мови на вивчення іноземної: 

перенесення (транспозиція) та інтерференція – позитивний і негативний 

вплив рідної мови відповідно. Транспозиція полегшує засвоєння учнями 

явищ чужої мови за аналогією з подібними явищами рідної мови. 
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Інтерференція, навпаки, заважає вивченню іноземної мови, призводячи 

до змішування мовних понять і помилок. Українська та арабська мови 

належать до різних мовних груп (слов’янської і семітської відповідно) і 

навіть до різних сімей (індоєвропейської та афразійської), через що 

інтерференція домінує над транспозицією під час вивчення однієї з цих 

мов носіями іншої. 

Педагогові варто знати, які труднощі у вивченні української мови 

можуть спіткати іноземних учнів на різних етапах навчання залежно від 

їхньої мовної приналежності. Студенти, чиєю рідною мовою є арабська, 

вже на фонетичному етапі стикаються з проблемами вимови, розрізнення 

звуків на слух, написання літер. Слід зауважити, що в арабській мові є 

тільки три голосні фонеми (довгі і короткі), які частково відповідають 

голосним звукам української мови – а, і та у. Арабський консонантизм 

має 5 пар, протиставлених за дзвінкістю-глухістю, а в українській мові 

налічуємо 11 пар; в арабській мові немає звуку в. Крім того, в арабській 

мові існують емфатичні (вимовляються з особливим напруженням) дуже 

тверді приголосні, що характеризуються низьким горловим тембром  

(т, д, с, з). Приголосний звук в арабській мові може бути твердим або 

м’яким [2]. Тому на практичних заняттях важливо ретельно відпрацьо- 

вувати вимову твердих і м’яких приголосних д, т, с, з; звертати увагу 

іноземних учнів на розрізнення фонем б, п (оскільки в арабській мові 

немає звука п і студенти можуть замінювати його звуком б); на пра- 

вильне вимовляння звука в; навчити артикуляції шиплячих звуків; 

слідкувати за чіткою диференціацією голосних (підкреслити, що звук а в 

наголошеній та в ненаголошеній позиції вимовляємо як а; звук у більш 

лабіалізований, тому його не треба наближати до звука о). 

Фонетичні вправи, складені з урахуванням наведених вище особли- 

востей арабського вокалізму й консонантизму, дадуть можливість 

сформувати в іноземних учнів фонематичний слух, допоможуть засво- 

єнню ними основних артикуляційних і акустичних характеристик звуків 

української мови, насамперед тих, що значно відрізняються від подібних 

звуків їхньої рідної мови або повністю відсутні у фонетичній системі 

арабської мови. 

Не менш важливим на перших заняттях є навчання іноземних учнів 

української графіки, формування в них навичок кириличного письма, 

встановлення відповідності між звуками і буквами. Як зазначають 

науковці, арабомовні студенти допускають багато помилок у написанні 

голосних, тому що в арабському письмі позначаються тільки приголосні 

звуки; окрім того, у ньому немає великих літер і відсутня різниця в 
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друкованому та письмовому варіантах написання букв [2]. Звичайно ж, 

викликає труднощі й манера письма зліва направо. 

Система з семи відмінків в українській мові також представляє значні 

труднощі для арабських учнів, оскільки в граматичній системі арабської 

мови тільки три відмінки: називний, родовий і знахідний. Це викликає 

розбіжності дієслівного керування, відмінності в розподілі відмінкових 

значень. Основна функція називного відмінка в обох мовах – вираження 

суб’єкта. Однак в арабській мові підмет може бути і в знахідному 

відмінку (після певних часток, модальних слів, дієслів-зв’язок тощо). 

Родовий відмінок в арабській мові містить широкий спектр значень, що 

відповідають родовому, давальному, орудному і місцевому відмінкам 

української мови. Так, родовий відмінок без прийменника в деяких 

функціях (наприклад, приналежності – книга брата) збігається у двох 

мовах. А у функції призначення предмета арабському родовому від- 

мінку відповідають інші синтаксичні конструкції в українській мові 

(наприклад, шафа для книг, щітка для зубів – дослівно арабською шафа 

книг, щітка зубів). Родовий відмінок із прийменниками фі (в) і ала (на) 

відповідає українському місцевому відмінку зі значенням місця. Однак 

семантика цих прийменників не ідентична, що призводить до частих 

помилок арабських студентів, пов’язаних зі змішуванням цих 

прийменників (в моїй батьківщині, в факультеті) [2]. 

Категорії роду і числа іменників та прикметників в українській та 

арабській мовах також відрізняються. В арабській мові ширше пред- 

ставлена категорія числа (крім однини і множини є подвійне число). 

Проте в українській мові є середній рід, що не має аналогів в арабській 

мові і засвоєння якого вимагає особливої уваги викладачів і студентів.  

Труднощі, пов’язані з уживанням лексики, можна класифікувати 

таким чином: складність запам’ятовування слів і виразів; часткові й 

повні словникові лакуни; лексична сполучуваність. 

Отже, застосування лінгвоорієнтованої методики у викладанні 

української мови як іноземної передбачає знання викладачем основних 

відмінностей між українською мовою та рідною мовою студентів та 

застосування особливих методів і прийомів попередження лексико-

граматичних помилок шляхом підбору вправ і завдань, складених на 

основі зіставлення двох мов, на всіх етапах навчання іноземних 

студентів. 
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Під час перекладу перекладач знаходиться у процесі пошуку схожих 

рис між мовами та культурами. Але переклад не може і не повинен бути 

спрямованим на усунення цих розбіжностей; переклад має зберігати 

відмінності, певну чужість оригіналу, нагадувати читачу про надбання та 

втрати процесу перекладу та про відстань між культурами [3, с. 202].  

Підкреслюючи роль роботи з інформацією при здійсненні перекладу, 

вчені надають їй провідну роль у процесі перекладу. У зв’язку із 
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запропонованим визначенням доречною є думка О. Медвідь та І. Ізмай- 

лова, що необхідними перекладачеві для здійснення перекладу знання є 

наступні: 1) знання про властивості мовлення на базі мов перекладу – 

вихідної мови і мови перекладу; 2) локальні і контекст-ситуації;  

3) імплікації тексту; 4) глобальні конвенції, правила спілкування й 

інформація, яка виходить за межі слова та спілкування; 5) стратегії (мета 

і засоби інтерпретації); 6) інтенціональність – наміри, які регулюють хід 

інтерпретації [1, с. 175].  

Перед тим, як займатися дослідженням характерних особливостей 

професійних занять і тренування здібностей і навичок перекладу, 

доцільно точніше визначити поняття «професійна мова» та «професійний 

переклад». 

Професійною мовою позначають мову, панівну для певної 

професійної сфери. Також мова, яка передусім відрізняється термінами 

від загальної мови, позначається такою. Професійні мови ґрунтуються на 

розмовній мові й знаходяться з нею у постійному взаємозв’язку. До 

професійної мови належать насамперед терміни та іноземні слова, отже, 

професійний лексичний мінімум.  

Під «професійним/фаховим перекладом» розуміють процес 

перенесення наукового або технічного тексту з однієї мови (вихідної 

мови) в іншу (цільову мову), при чому перекладач повинен додатково  

до своєї мовної компетенції володіти професійними знаннями у відпо- 

відній галузі. Курси з професійного перекладу проводяться тільки 

досвідченими фахівцями з вищою освітою [2]. 

Наявність теоретичних знань у відповідній рідній мові, опанування 

загальних знань іноземної мови так як і мотивація студентів займатися 

перекладацькою роботою надійна основа для того, щоб успішно 

впоратися з професійною мовою і пов’язаними з цим постановками 

завдань. 

Крім того, професійно-мовна підготовка має вирішальне значення для 

успішно організованого заняття [4, c. 176]. Викладач професійної мови 

мусить при цьому детально засвоїти дуже багато фахової літератури як у 

рідній мові, так і в іноземній, щоб ознайомитися з специфічною фаховою 

термінологією і професійною проблематикою. 

На заняттях з фахової мови та перекладознавства потрібно 

використовувати постановки завдань, орієнтовані на дію. При цьому 

йдеться про методи, які мотивують студентів і спрямовують до мовної 

самостійності. 

Спектр можливих типів вправ простягається від стандарти- 

зованих вправ (наприклад, вправи на позначення відповіді, завдання  
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на відповідність, завдання на переформування відповідей, завдання  

на доповнення), які переважно сприяють окремим навичкам й лише 

інтегровані до вправ, які з’єднують окремі аспекти зі симуляцією 

перекладу як повної контекстуалізованої форми вправ. 

Зокрема, типи вправ: 

вправи для загострення перекладацької свідомості пробле- 

матики (наприклад, дескриптивне (описове) чи інтерпретаторське 

(пояснювальне) словотворення, сталість функцій чи зміна функцій, 

орієнтація на аудиторію, типи й види текстів, завдання на переклад); 

вправи на розуміння прочитаного та аналіз тексту (наприклад, вправи 

на ревербалізацію чи перифразування); 

вправи до контрастних аспектів (наприклад, порівняння паралельних 

текстів, беручи до уваги тип текстів, лексику, синтаксис чи систему 

часових форм, вправи до «хибних друзів» і т.п.); 

вправи на аналіз помилок чи перевірку тексту (наприклад, аналіз 

помилкових перекладів, переважно рідною мовою чи порівняння 

власного з професійним перекладом); 

– симуляції перекладу за допомогою різних видів текстів; 

– вправи на лексику (наприклад, вправи на переклад про- 

фесійної/фахової термінології, шаблони висловлювань, ідіоматичні 

звороти, натяки; вправи на зміст; вправи на вивчення, закріплення й 

розширення словникового складу рідної і іноземної мов); 

– граматичні вправи (залежно від рівня студентів у напрямку 

традиційної і/або прагматичної трансферної граматики).  

В першу чергу має сенс розширити компетенцію студентів з 

написання текстів на їхній рідній мові. Крім того, тут передбачено 

застосування вправ зі стратегії ревербалізаціі рідної мови і по 

розширенню знань про рідну мову (наприклад, по структурним вправам 

на одній мові). 

Переклад c вихідного мови – це ще один крок на важкому шляху 

перекладу / інтерпретації і пред’являє дуже високі вимоги до перекладу. 

Переклад з рідної мови на іноземну вимагає великих попередніх знань, 

безлічі вправ для освоєння специфічних технік, навичок і умінь, а також 

великого досвіду в процесі навчання. 

При виборі тексту для перекладу туди і назад необхідно забезпечити 

точне узгодження типу тексту і тематики. Тільки таким чином можна 

гарантувати, що студенти не будуть перевантажені, тому що вони вже 

знайомі з особливостями типу тексту і словникового запасу. 

На цей час на додаток до підручників з перекладу спостерігається 

нестача двомовних або багатомовних словників для необхідної в 
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терміновому порядку систематизації навчального процесу, які повинні 

бути складені у вигляді перекладацьких словників. 

Навчальний словник для навчання перекладу повинен ґрунтуватися 

на комп’ютерному аналізі мови. До словника слід включати тільки 

автентичний мовний матеріал. Вибір слів і оформлення навчального 

тексту повинні відповідати дидактичним критеріям. Якщо словник 

суміщений з підручником з перекладу, він може бути розширений до 

більш широкої словникової області, наприклад, в галузі туризму, 

ділового адміністрування або економіки, відповідно до обраного в 

підручнику тексту. 

Крім того, повинні бути розроблені трансферні граматики, що 

демонструють процедури рекурсивного перекладу [4, c. 56]. 

Академічна і соціальна обґрунтованість курсів і модулів, пов’язаних з 

переведенням, в значній мірі залежить від якості проведеного на їх базі 

навчання. 

Особливо з урахуванням більш диверсифікованого ринку праці, на 

якому «чисті» перекладацькі навички набувають все менше зна- 

чення, учням, які вивчають переклади, необхідно оволодіти клю- 

човими процедурними і методологічними навичками в дидактично  

добре продуманому і різноманітному навчальному процес. 
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Зважаючи на сьогоденні зміни у потребах суспільства, пріоритетним 

напрямком у вивченні іноземних мов стало опанування ними, як засобом 
спілкування. Головне завдання вищого навчального закладу – підготовка 
спеціалістів здатних нестандартно, гнучко та своєчасно реагувати на 
зміни, які відбуваються у світі. У рамках сучасних викликів іншо- 
мовна комунікація є необхідним елементом взаємодії людей, груп і 
навіть держав. Тому слід підготувати спеціалістів, здатних до актив- 
ного співробітництва, які відрізняються мобільністю, динамізмом та 
конструктивністю. 

З огляду на вищесказане, саме компетентнісний підхід у навчанні 
означає зміщення акценту з накопичування знань, умінь і навичок на 
формування та розвиток у студентів ключових і предметних компетент- 
ностей та вміння їх практично застосовувати. Компетентнісний підхід 
знайшов своє відображення у визначенні мети навчання іноземної мови: 
формування у здобувачів освіти комунікативної компетентності – умінь і 
навичок здійснювати спілкування в усній і письмовій формах у межах 
сфер і тематики, визначених навчальною програмою для кожного 
профілю, дотримуючись традицій і норм, прийнятих у країні, мова якої 
вивчається [3]. Особливо актуальним наразі є компетентнісний підхід  
до вивчення іноземних мов у сфері розвитку культури професійного 
мовлення та комунікативної компетенції [1, с. 118]. 

Необхідно зауважити, що компетентнісний підхід в навчанні не є 
абсолютно новим, а його концепція з’явилася в 1960 році в США. Вона 
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визначала те, що студент буде вміти виконувати в тій чи іншій області по 
завершенню вивчення модуля, курсу або освітньої програми підготовки 
фахівця. Цей підхід пропагував визначити цілі з точки зору виміряного 
опису знань, умінь і дій, якими здобувачі освіти повинні оволодіти в 
кінці певного курсу навчання [5]. 

Одним з напрямків роботи циклової комісії іноземної мови в Хер- 
сонському політехнічному фаховому коледжі є формування комуніка- 
тивної компетентності студентів, використовуючи елементи комуні- 
кативної методики навчання, особливість якої полягає в тому, що 
навчання орієнтоване скоріше не на те, що випускники будуть знати, а на 
те, що вони будуть вміти робити. Викладач повинен приділяти особ- 
ливу увагу кінцевим результатам процесу навчання, а саме навич- 
кам, достатнім для того, щоб виконувати певні завдання у професійній 
діяльності.  

Головним аспектом цієї системи є розробка точних, чітких  
наборів результатів, навколо яких організовані всі інші компоненти,  
а також і визначення умов і можливостей, завдяки яким студенти  
змогли б досягти цих конкретних результатів. Для цього слід вико- 
ристовувати таксономію американського вченого Блума [7]. 

Мета таксономії Блума – зосереджуватися на всіх рівнях, надаючи 
можливість формувати повний обсяг професійних навичок, для 
засвоєння компететності. Вони класифікуються на такі рівні: «я знаю, 
розумію, можу використовувати, проаналізувати, оцінити, створити». 
Всередині кожного окремого рівня для переходу на більш високий 
необхідний досвід попередніх. Кожен вищевказаний рівень має список 
дієслів для формування результатів навчання. Наприклад, рівні 
«розуміння і застосування» включають такі дієслова: ідентифікувати, 
застосовувати, відтворити, вирішити, показати і т.д. 

Викладачі ЦК іноземної мови застосовують цю систему при 
формуванні результатів навчання після завершення одного заняття, 
розділу або курсу. Наприклад, після завершення вивчення теми 
«Компоненти комп`ютера» студент повинен володіти такими 
професійними навичками:  

1) ідентифікувати складові комп`ютера, функції їх призначення 
(англійською мовою); 

2) виправити несправності,( вживаючи набір мовленнєвих зразків за 
темою англійською мовою); 

3) розпізнавати помилки програми і т.д. 
Комунікативна методика навчання як елемент реалізації компе- 

тентнісного підходу кардинально відрізняється від традиційного 
[6, с. 83]. Так, якщо в традиційній методиці потрібно ставити практичні, 
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виховні, освітні, розвиваючі цілі, і вони звучать приблизно так: 
«розвивати навички говоріння, читання, використовувати ту чи іншу 
граматичну структуру», то згідно з компетентнісним підходом це 
методично неграмотно, так як ці навички та вміння неможливо вимі- 
ряти. Адже розвивати ті чи інші навички та вміння можна протягом 
усього життя, а ми повинні протягом одного заняття, розділу, семестра і 
відповідно за весь період навчання в коледжі навчити студентів 
застосовувати знання, уміння і навички для вирішення професійних 
завдань.  

Одним з основних завдань викладача, використовуючи 
компетентнісне навчання, є розробляти навчальні заняття відповідно до 
професійного навика, який студент повинен засвоїти [4]. 

Такі професійні навички визначені у відповідних освітніх програмах. 
Здобувач освіти повинен усвідомити, що саме йому необхідно знати, 
розуміти і з якою метою він буде користуватися певним навиком. У 
зв’язку з цим, дуже важливо, щоб кожен професійний навик засвоювався 
окремо. Це є обов’язковою умовою компетентнісного навчання, тобто 
поступальний рух від одного засвоєного професійного навика до іншого 
з метою досягнення більш високої кінцевої навчальної мети.  

Наприклад, до способів прояву компетентності в говорінні можна 
віднести наступні вміння: адекватно вести себе в типових професійних і 
побутових ситуаціях виробничого характеру: на СТО, електромонтажній 
дільниці, в бухгалтерському відділі; спілкуватися з приводу змісту 
правил та інструкцій з безпеки; швидко реагувати на зміни ходу бесіди, 
гнучко використовуючи загальновживані фрази і т. д. Для того, щоб 
формування компетентності мало поступальний характер, розподіл 
змісту всього навчального матеріалу погоджується з його поступовим 
оволодінням. 

На першому курсі студенти вивчають матеріал, пов’язаний з 
навичками використання іноземної мови в повсякденному житті. На 
другому курсі студенти засвоюють навички базової професійної 
англійської мови, яка є загальною для всіх політехнічних спеціальностей. 
Третій курс присвячений виключно навичкам, які необхідні для 
програмістів, електромеханіків, механіків, турагентів, економістів і т.д. 

Навчальні завдання, які використовуються при компетентнісному 
підході, можна описати як завдання, які систематично розробляються для 
формування певного професійного досвіду з реального життя, а особливо 
для ситуацій, пов’язаних з майбутньою професією. 

Разом з цим, важливим є створення практикумів, завдань до 
виконання самостійних робіт, методичних вказівок до виконання 
самостійних робіт, навчальних посібників (навчального матеріалу), які 
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відповідають необхідним навичкам з професійними завданнями, які 
учасники освітнього процесу будуть вирішувати під час роботи за фахом.  

Так, у структурі практичного заняття з англійської мови заключний 
етап заняття називається «Застосування», в процесі якого викладач 
створює реальну ситуацію, в якій студент повинен застосувати той чи 
інший навик. Наприклад, вивчаючи текст за фахом «Маршрутизатор 
(роутер)» на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням 
спеціальності «Комп`ютерна інженерія» викладач створює реальну 
ситуацію: «Відбувся збій у роботі роутера. Ваші дії? Зв`яжіться з 
адміністратором мережі, виконайте інструкції щодо відновлення зв`язку 
(чи бачите ви мене в мережі? чи отримуєте Інтернет? перевірте мережеву 
карту та якість роз`єму) [2, c. 73]. 

Отже, ми можемо висновувати, що під час реалізації компетент- 
нісного навчання необхідно зосереджуватися на результатах, які 
відповідають вимогам роботодавця; навчати здобувачів освіти засто- 
совувати знання, уміння і навички для вирішення реальних завдань, які 
виконуються на робочому місці, замість концентрації на теоретичних 
знаннях за рахунок здатності виконувати роботу; формувати чіткі 
вимірювані результати навчання, тобто встановлювати конкретні 
практичні цілі в навчальних програмах; проводити оцінювання на основі 
засвоєння професійних навичок; брати до уваги знання, вміння, дії, 
необхідні для фактичного досягнення тієї чи іншої професійної мети. 
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Однією з конкурентних переваг особистості в умовах гло- 

бального ринку праці вважають мобільність. ЇЇ основні різновиди 

(соціальна, освітня, професійна та ін.) сприяють підвищенню ефек- 

тивності розподілу трудових ресурсів. Визначальним фактором успішної 

діяльності спеціаліста у сучасному світі є його професійна мобільність, 

яка зумовлює можливість адаптуватися у професійному середовищі, 

формує готовність до вирішення професійних завдань. 

З-поміж багатьох чинників, які впливають на формування про- 

фесійної мобільності, найбільш вагоме місце посідає освіта. Існує 

універсальна закономірність: чим вищий освітній потенціал, тим вища 

економічна активність, більша зайнятість, нижчий рівень безробіття. 

Професійній мобільності молоді сприяє ефективна взаємодія освітніх 

закладів із роботодавцями, гнучкість у визначенні змісту освіти з ураху- 

ванням зовнішніх факторів. 

Знання іноземної мови підвищує конкурентоспроможність кан- 

дидата на ринку праці, сприяє міжнародній професійній мобільності.  

На думку більшості дослідників, компетентний, конкуренто- 

спроможний випускник вищого навчального закладу повинен мати 

високий рівень знань з іноземної мови та вміти використовувати 

інформаційні технології [4, с.131]. 

Професійна мобільність студентів економічних спеціальностей – це 

інтеграція певних знань, умінь та навичок, що уможливлюють набуття та 

реалізацію активної професійної позиції майбутнього економіста. Зазна- 

чена сукупність включає усвідомлення можливостей професійної мобіль- 

ності та професійного розвитку, володіння теоретичними знаннями у 

галузі економіки та інших фундаментальних наук. Крім того, необ- 

хідним видається комплекс умінь критично ставитися до інформації  

у мас-медіа, знаходити та раціонально використовувати професійно 
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значиму інформацію, організовувати свою повсякденну навчально-

професійну діяльність, самостійно визначати та оперативно вирішувати 

проблемні завдання, швидко змінювати один вид навчальної діяльності 

на інший. Проте, пріоритетними залишаються навички ділового та 

професійного спілкування, роботи в колективі, опанування сучасних 

інформаційних та комунікаційних технологій, професійно-орієнтоване 

іншомовне усне та письмове спілкування. 

Формування професійної мобільності спеціалістів економічного 

напряму вимагає перегляду традиційних підходів до навчання іноземної 

мови і організацію освітнього процесу таким чином, щоб засоби 

іноземної мови забезпечили майбутнього спеціаліста надійним мовним 

підґрунтям та були стимулом для майбутнього кар’єрного зростання.  

Не викликає сумніву той факт, що основу глобалізації становлять 

інтеграційні процеси, що відбуваються на різних рівнях: від рівня 

окремих дисциплін до рівня загальнопрофесійної підготовки спеціалістів 

шляхом виокремлення головного у змісті кожної окремої дисципліни. 

Процес навчання повинен базуватися на розмежуванні дисциплін, 

посиленні спеціалізації та водночас інтеграції впродовж вивчення 

загального понятійного апарату з метою створення цілісної уяви про 

об’єкти, що вивчаються. 

Сучасними науковцями встановлено, що впровадження інтегратив- 

ного підходу у підготовці майбутніх економістів є визначальним у 

процесі інтелектуалізації професійної підготовки [1; 2] Для виконання 

практичних дослідницьких завдань інтегративний підхід є домінуючим, 

оскільки він забезпечує формування мобільності завдяки поєднанню 

професійної підготовки та навчання іноземної мови. Одним із прикладів 

застосування інтеграції в навчальному процесі вважають іншомовну 

проектну діяльність, що дозволяє застосовувати набуті знання для 

вирішення конкретних професійних завдань. 

Іноземна мова здатна зробити внесок у професійну підготовку май- 

бутніх економістів шляхом вирішення студентами професійних завдань 

іноземною мовою, які відбивають інформаційну та комунікативну діяль- 

ність спеціаліста. У цьому випадку іноземна мова функціонує як засіб 

розвитку комунікативного компонента інформаційної культури студентів 

економічних спеціальностей у процесі здійснення ними пошукової та 

дослідницької діяльності у професійній сфері з використанням сучасних 

інформаційних технологій, участі в економічних on-line конференціях  

та проектах, розвитку навичок працювати в групі за посередництва 

мережі Інтернет.  
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Розглядаючи іноземну мову як засіб розширення професійних знань 

та можливостей, видається доцільним звернути увагу на сучасні освітні 

технології навчання іноземних мов. Однією з таких технологій вважають 

предметно-мовне інтегроване навчання CLIL (Content and Language 

Integrated Learning).  

CLIL розглядає навчання іноземної мови як засіб вивчення інших 

дисциплін, формуючи у студента потребу у навчанні, що дозволяє йому 

усвідомити та розвивати навички комунікації як іноземною, так і рід- 

ною мовами. У наукових дослідженнях сьогодення CLIL визначають  

як дидактичну методику, яка дозволяє сформувати у студента лінгві- 

стичні та комунікативні компетенції іноземною мовою у тому ж нав- 

чальному контексті, в якому відбувається формування і розвиток 

загальнонавчальних знань та вмінь [5, c.69]. 

Практичний досвід використання зазначеної методики дає змогу 

виокремити низку позитивних рис, а також деякі проблеми втілення її у 

навчальний процес. Однією з переваг вважають підвищення мотивації 

студентів у вивченні іноземної мови. Вивчення мови набуває цілеспря- 

мованого характеру, адже володіння нею виявляється необхідним для 

вирішення конкретних комунікативних завдань. Отже, вміння спілку- 

ватися іноземною мовою у професійному контексті набуває пріори- 

тетного значення у процесі здобуття вищої освіти. Крім того, студенти 

мають змогу краще зрозуміти культуру мови, яка вивчається, що 

призводить до формування соціокультурної компетенції майбутніх 

фахівців. З-поміж основних перешкод для застосування методики CLIL у 

навчальному процесі найвагомішою видається відсутність у викладачів 

іноземної мови достатнього рівня знань з тієї чи іншої дисципліни і, 

навпаки, недосконале володіння іноземною мовою викладачів інших 

дисциплін. 

Одним із можливих шляхів вирішення зазначеної проблеми є 

підвищення рівня іншомовної компетенції науково-педагогічного складу 

вищих навчальних закладів. 

У межах предметно-мовного інтегрованого навчання вагому  

роль відіграє викладач іноземної мови, діяльність якого спрямована  

на організацію міждисциплінарних зв’язків, застосування стратегії 

колегіальності з викладачами економічних та спеціальних дисциплін з 

метою використання вже на молодших курсах спеціальної економічної 

термінології, текстів, макетів документів. Участь самих студентів у 

процесі формування у них елементів професійної мобільності, окрім 

вивчення необхідного навчального матеріалу, полягає в активному 

прийнятті самої ідеї професійної готовності, що зумовлює володіння 
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іноземною мовою. Окрім досконалого знання іноземної мови, CLIL 

вимагає проведення занять в абсолютно новому форматі. Викладач 

повинен використовувати різноманітні форми презентації матеріалу, 

організації роботи, роблячи акцент на індивідуальній та творчій 

діяльності студентів. Це означає, що вивчення спеціальних економічних 

дисциплін стане цікавішим та ефективнішим, за умови застосування 

діяльнісного та комунікативного підходів, притаманних заняттям з 

іноземної мови. 

Таким чином, головною перевагою інноваційного навчання  

є спрямованість на задоволення професійно-освітніх потреб студентів 

економічних спеціальностей, їх професійну мобільність та творче мисле- 

ння. З методичного боку процес навчання ґрунтується на використанні 

варіативних навчальних програм, активних форм і методів навчання, 

особистісно-орієнтованого та диференційованого підходів. 
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New demands caused by open borders and growing cross-cultural contacts 

among different language communities have modified the objectives of 

learning a foreign language (FL). Communicative competence is no longer the 

only important thing, since it often pushes students away from the cultural 

code of the target language. In practice, the communicative approach is being 

distorted, and communicative exercises are performed incorrectly. The 

traditional dominance of the linguistic component in the FL lessons leads, 

firstly, to the distortion of personal goals of mastering a FL and, secondly, to 

the trivialization of socio-cultural facts about the life of the country which 

language is being studied. 

The issue was studied by many a scientist. In particular, I. Miazova studied 

the peculiarities of intercultural communication; A. Liddicoat, L. Papademetre, 

A. Scarino and M. Kohler studied the features of intercultural learning of a 

foreign language; S. Radul studied the milestones and issues of the formation 

of the intercultural competence; L. Sercu studied the peculiarities of teaching 

foreign languages in the intercultural world. 

Using the linguistic and cultural experience acquired from a native 

language, as well as national-cultural behavior patterns, the inexperienced 

subject of intercultural communication mainly reduces the importance (or 

does not know at all) of FL norms, goals and functions of communication. 

Another problem is the inconsistency of a language studied from the school 

textbooks with the real one spoken by natives. These two reasons lead to 

communication gaps. 

Currently, a typical situation after graduation is the inability to build 

productive communication, lack of speaking skills, and an underdeveloped 

sense of the cultural code. However, a foreign culture is that part of the general 

culture of mankind, which a student can master in the process of learning in 

social, psychological, pedagogical, and cognitive (cultural) aspects. 

The culturological approach treats a student as a «linguistic personality», 
who has the following features: national consciousness, values, and ethic 
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culture in general. Its task is to expand the general, social, and cultural 
horizons of students, stimulating their cognitive and intellectual processes. 

It is worth noting that the expanding of knowledge about the culture also 
helps to receive acculturation, which is characterized as uncomfortable, one 
that requires a review of beliefs, values, attitudes and identity. However, the 
main point is not in raising students from the stance of another country, but the 
ability to compare cultural experience of another people with their own. 

The aim of the culturological approach is to gain intercultural commu- 
nicative competence (ICC). It includes: «willingness to engage with the 
foreign culture, self-awareness and the ability to look upon oneself from the 
outside, the ability to see the world through the others’ eyes, the ability to cope 
with uncertainty, the ability to act as a cultural mediator, the ability to evaluate 
others’ points of view, the ability to consciously use culture learning skills and 
to read the cultural context, and the understanding that individuals cannot be 
reduced to their collective identities» [3, p. 2]. 

The criterion for assessing the level of the ICC lies in the understanding of 
the culture of native speakers, knowledge of the similarities and differences 
between the target and source cultures, and, of course, the level of mastery in a 
FL. In this context, culture is seen as a common space, a product of human 
mind and activity, experience and norms that govern life, people’s attitudes to 
new ideas, worldviews and social forms. Therefore, the purpose of schooling 
is the development of students who realize the special importance of 
preserving their own cultural identity and, at the same time, enriching it 
through initiation into a foreign culture. 

Achieving the ICC through a culturological approach is subject to 
appropriate principles. In particular, scientists A. Liddicoat, L. Papademetre, 
A. Scarino and M. Kohler talk about the principle of active construction, the 
principle of making connections, the principle of social interaction, the 
principle of reflection, and the principle of responsibility [2]. 

The principle of active constructions means that a student must 
independently develop culturological knowledge as a part of their own identity 
through active involvement in the target culture (interaction with others, 
correspondence, use of modern technologies, etc.). It involves acquiring skills 
at noticing differences, reflecting on their nature and impact, and developing 
their own ways for addressing intercultural issues related to conditioned 
human behavior. According to this principle, the role of a teacher is not to give 
ready-made cultural information, but rather to stimulate curiosity, observation, 
discovery, discussion and experimentation, as well as selection and 
development of tasks that stimulate student’s interest in expanding information 
about language and culture. 

The principle of making connections aims to reinforce learning with prior 
knowledge and requires students to be challenged with an initial understanding 
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of a foreign culture so that they can compare languages and cultures and fill 
the gap between native and target cultures. To implement this principle in FL 
lessons, a teacher should develop students’ critical thinking and metacognitive 
skills. 

The principle of social interaction implies that learning about culture is 
possible only through communication with others, because it gives students 
the opportunity to see the difference between cultures, share experiences, 
discuss and test the developed communication strategies in practice. The role 
of a teacher is to promote social participation, support the mental activity of 
students and improve the speech situation. In addition, this principle gives 
priority to socio-cultural interaction as the ultimate goal of FL education. 

The principle of reflection means that the learning process must include 
reviewing and analyzing one’s own experience. Students should monitor their 
results and be sure to discuss them, developing a metalanguage. The teacher’s 
role focuses on setting goals for subsequent lessons, proving constructive 
criticism, and stimulating intercultural sensitivity. 

The principle of responsibility assumes that the success of mastering the 
ICC depends on the willingness of students to learn and take responsibility for 
the development of their own cross-cultural qualities. At the same time, the 
motivational sphere plays an important role, as well as its elements, such as the 
image and competence of a teacher. 

The implementation of the above-mentioned principles allows students to 
learn a FL in connection with culture. Active and interactive teaching methods 
stand as a helping hand for teachers who are willing to create a space for 
language-culture learning. The culturological approach is able to meet the 
educational needs of the XXI century and takes a prominent place among other 
approaches. 
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 Сучасна державна політика в сфері освіти спрямована на поліпшення 

якості освоєння програм, розроблених в рамках опанування іноземної 

мови за професійним спрямуванням. Така обставина означає, що вимоги, 

які пред’являються до рівня володіння іноземною мовою сьогоднішніми 

студентами, стали значно вище і жорсткіше. Це пов’язано з тим, що 

зростає роль іншомовного спілкування, в суспільстві виникає потреба в 

спеціалістах, які дійсно володіють іноземною мовою, мають високий 

рівень усної та писемної грамотності. В умовах сучасності професія 

юриста дуже популярна, але ще більш популярним є фахівець, який 

володіє іноземною мовою в області своєї професійної діяльності. Так, 

фахівці-юристи, які володіють іноземною мовою, безумовно, зможуть 

отримати високі посади в міжнародних компаніях, і як наслідок, 

отримуватимуть більш високу заробітну плату, у порівнянні з тими 

фахівцями, які навіть при високому професіоналізмі, не мають іншо- 

мовної компетентності. Таким чином, необхідною складовою цього 

процесу є комунікативна компетентність фахівця. 

Поняття «компетенція» походить від латинського слова compete, яке 

означає «підходити, відповідати». У загальному сенсі воно означає 

відповідність пропонованим вимогам, встановленим критеріям і 

стандартам в певних областях діяльності і при вирішенні певного типу 
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завдань, володіння необхідними активними знаннями, здатність впе- 

внено домагатися результатів і володіти ситуацією [4 с. 20–26]. Під 

комунікативною компетентністю науковці розуміють здатність вста- 

новлювати й підтримувати необхідні контакти з іншими людьми. 

Проблема комунікативної компетентності розглядалася в працях 

І. Баскакової , Ф. Бацевич, Ю. Жукова, Є. Ільїна , О. Корніяки,  

С. Куранової, C. Максименка, А. Матюшкіна, В. Москаленко, Л. Орбан-

Лембрик та інших авторів. Науковці виокремлюють здебільшого такі 

складові комунікативної компетентності: готовність і уміння будувати 

контакти з людьми; внутрішні засоби регуляції комунікативних дій; 

знання, уміння і навички конструктивного спілкування; здатність 

орієнтуватися у різноманітних ситуаціях спілкування та віднаходити 

способи їх розв’язання; здатність ефективно взаємодіяти з професійним 

оточенням тощо. 

Викликає інтерес погляд І. Зязюна на компетентність, яку він вважає 

першоосновою професійності. На перше місце тут вчений ставить 

комплексність знань, а саме: вміння синтезувати матеріал, аналізувати 

ситуації спілкування, осмислювати суть явищ, обирати засоби взаємодії 

[2. с. 25–28].  

Мета доповіді – визначити роль іноземної мови в професійній 

діяльності майбутнього фахівця-юриста, довести, що формування 

іншомовної компетентності є надзвичайно важливим компонентом 

навчання в сфері юриспруденції.  

Сенс професійно-орієнтованого навчання іноземної мови полягає в 

його взаємозв’язку зі спеціальними дисциплінами для набуття 

додаткових професійних знань, і як результат, формування у студентів 

іншомовної компетентності в конкретних професійних, ділових, 

наукових сферах і ситуаціях з урахуванням особливостей професійної 

діяльності [3, с. 571].  

Іноземну мову необхідно розглядати як компонент професійної 

підготовки юристів з початку її вивчення у ВНЗ. На першому етапі, 

програма вивчення повинна мати чітко виражену професійну спрямо- 

ваність і не містити вузькоспеціальних термінів. Зміст навчального 

матеріалу на старших курсах, навпаки, мусить включати в себе вузько- 

галузеву спрямованість [5, c. 245]. В ході формування іншомовної 

компетентності майбутніх юристів,необхідно мати на увазі, що 

сучасному фахівцеві необхідно мати рівень, який дозволив би йому 

спілкуватися з фахівцями з інших країн. Для цього, він повинен знати 

основи граматики та володіти значним обсягом лексики юридичної 

спрямованості. Адже за умови, що майбутній юрист буде володіти 
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граматичним мінімумом, який охоплює основні правила морфології і 

синтаксису і дозволяє правильно розуміти іншомовний текст, але 

не володіє професійною лексикою, неможливо вільно відчувати себе  

при розмові з іншими фахівцями-юристами і не розгубитися при 

обговоренні будь-якої професійної ситуації. Тому важлива роль при 

іншомовній підготовці студентів-юристів надається засвоєнню 

професійної лексики [5, c. 24]. 

В процесі вивчення іноземної мови професійного спрямування, 

майбутнім юристам необхідно враховувати наступні складнощі текстів 

юридичного дискурсу:  

− переважання стилістично нейтральних і книжкових слів; 

відсутність «зниженої» лексики, елементів просторіччя і жаргону, а 

також емоційних слів і зворотів (вигуків, слів зі зменшувальними і 

збільшувальними суфіксами, вигукувань і риторичних питань і т. п.);  

− широке вживання професійної термінології (у випадку, що нас 

цікавить – юридичної: measure, application, capacity, claim); 

− часте використання віддієслівних іменників (injunction, arbitration, 

bankruptcypetition, cancellation, limitation, omission); 

− поширеність юридичних кліше, які, за правилами ділового стилю, 

зазвичай не заміняються відповідними дієсловами (to abandon an action, 

assess men to damage, to break an agreement, to break the law, to draw up a 

contract, in case of controversy) 

− використання антонімів, так як закони відображають полярні 

інтереси – права і обов’язки громадян (plaintiff-defendant, sane-insane, 

action-inaction);  

− вживання латинізмів (dejure, defacto, archive) [1, c. 117];  

− використання дієслів і зворотів з пасивним значенням  

(the defendant’s guiltis confirmed by the following circumstances); 

− суворий та чіткий порядок слів у реченні: 

а) підмет найчастіше стоїть на початку речення і, як правило, передує 

присудкові (the Contracting Parties agree and here by establish the 

Organization); 

б) доповнення стоять після керуючого ними слова (Have resolved to 

combine our efforts to accomplish the seaim);  

в) обставинні слова (прислівники) стоять по можливості ближче до 

слова, до якого вони відносяться за змістом (In consequence where of the 

ydo here by create the Organization);  

г) ввідні слова і звороти зазвичай знаходяться на початку речення; 

− кількісне переважання складних речень над простими; 



International scientific and practical conference 

282 

− широке вживання дієприкметникових і дієприслівникових обо- 

ротів, що надають мови лаконізм і динамічність [1, c. 118] (Have 

accordingly concluded this Convention; Have agreed as follows...; Have 

agreed to establish...; Have agreed to the present Charter; Here by agree...; 

Have agreed upon the following...).  

Однією з головних особливостей зовнішнього мовного вираження 

думки законодавця є офіційність, документальність. Правовий текст «не 

описує події, факти, наукові поняття, почуття і переживання людей, не 

характеризує ставлення до певних осіб, явищ дійсності. Він не доводить, 

не пояснює, не переконує, а владою наказує суб’єктам права певну 

поведінку, формулює вимоги, загальнообов’язкові приписи [1, c. 119]. 

Графічні способи оформлення текстів правових актів, які сприяють 

підвищенню їх інформативності, допомагають вирішенню проблем 

автоматизованої обробки правової інформації в сучасних умовах. Тексти 

діючих правових актів повинні бути лінгвістичним зразком мови і стилю.  

Отже, у підсумку, зазначимо, що формування у майбутніх фахівців-

юристів іншомовної компетентності є надзвичайно важливим 

компонентом навчання юристів. Фахівці, які мають певні професійні 

навички, завжди будуть лідерами при виборі кандидата на певну посаду.  

 

Література: 

1. Алимов В.В. Юридический перевод: Практический курс. 

Английский язык: учеб. пособие. Москва: ЛЕНАНД, 2015. 160 с. 

2. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність: підручник. Київ . : Вища 

школа, 2004. 422 с. 

3. Кочесокова М.К., Дортман С.Р. Роль иностранного языка в 

профессиональной деятельности юристов. «Форум молодых ученых». 

2019. № 4(32). С. 571–575. 

4. Мильруд Р.П. Компетентность в изучении языка. Иностранный 

язык в школе.2004. № 7. С. 20–26. 

5. Протасова Н.А., Ессина И.Ю., Ефимова И.И., Семенова Э.В. 

Иностранный язык как компонент профессиональной подготовки 

специалиста-юриста. Вестник Саратовской государственной юридичес- 

кой академии.2015. № 5 (106). С. 243–248. 

 

 

 

 

 

 



Czestochowa, Republic of Poland                                            April 23–24, 2021 

283 

DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-073-5-2-77 

 

FORMATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 

IN LEARNING ENGLISH BY FUTURE SPECIALISTS: 

IMPORTANCE, RELEVANCE 

 

Chava H. F.  

English teacher 

Nikopol College of Dnipro State Agrarian and Economic University 

Nikopol, Dnipropetrovsk region. Ukraine 

 

For a very long time there was an opinion that emotions are the cause of 

rash actions and prevent correct decision-making, reduce the efficiency of 

work. However, numerous studies have shown that emotions do not negatively 

affect the effectiveness of human activity. Moreover, they are our «satellites» 

and «advisers» which help in making the optimal decision, and also have a 

direct impact on the effectiveness of achieving educational and other goals. 

Education unquestionably performs an important social function and is 

directly related to the introduction of leading technologies, developments, 

tools that can increase personal effectiveness to achieve professional 

development. The modern stage of the development of society poses high 

demands on specialists regarding the level of formation of their professional 

qualities. Emotional orientation and emotional intelligence have a mediated 

effect on the success of professional activity.  

The modern paradigm of education considers the process of learning 

foreign languages as a process of foreign-language education, which includes 

the socio-cultural development of the individual and the formation of 

communicative competence. Knowledge of communicative skills is the basis 

of effective foreign language communication. They include the ability to 

express one’s own thoughts, proficiency in dialogical and monological 

broadcasting, etc. However, in addition to this, it is important to be able to 

control and control the behavior of the interlocutor and solve conflict 

situations. These aspects are central to the teaching of foreign languages. 

The ability to communicate effectively is the basis of educational 

standards. Numerous studies have shown that in order to achieve success and 

career growth, in addition to a high level of intelligence, it is important to be 

able to competently build the communication process and control the 

interlocutor’s own emotions and emotions. Thus, increasingly teachers began 

to turn to the term «emotional intelligence» and the methods and methods of 

its formation. The concept of emotional intelligence includes «the ability of a 
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person to recognize emotions, understand the intentions, motivation and 

desires of other people and his own, as well as manage his own emotions and 

emotions of other people in order to solve practical problems» [1]. 

According to the definition of S. J. Stein and Howard Beech, «emotional 

intelligence,» unlike the usual concept of «intelligence» for everyone, is the 

ability to correctly interpret and influence certain situations, intuitively feel 

what other people want and need, know their strengths and weaknesses, do not 

succumb to stress» [2]. 

The formation of emotional intelligence is facilitated by certain strategies 

of teachers: 

– openness to the new, that is, constant expansion of the role space for each 

participant in the educational process; 

– the right to choose, to stimulate cognitive interest, a sense of 

responsibility, the formation of internal freedom; 

– emotional stability and stress resistance, providing the ability to carry out 

emotional exchange during communication, empathy, the ability to help others 

and themselves in difficult emotionally tense situations; 

– the formation of adequate self-esteem and positive thinking, which 

affects the academic performance, because students who are convinced of their 

own strength, absorb new material much faster and more effectively; 

– reflectivity and inclusion in the process of introspection, creating 

favorable conditions for the self-actualization of the person. [3, p. 260-264.] 

It is known that many social, psychological and physiological deviations 

are associated precisely with the excessive load of the human nervous system 

and psyche, which occurs due to the inability to adapt to living conditions. It 

should be noted that when learning a foreign language, it is necessary to pay 

attention not only to the abilities of participants in the educational process and 

their intelligence, but also to the emotional sphere and psychological 

atmosphere, to direct their work to create a positive microclimate during 

training and to form a positive motivation for learning foreign languages. 

In order for the training session to contribute to the maximum development 

of emotional intelligence, it is necessary to combine various methods and 

techniques: 

– exercises to relieve psychological stress, anxiety, with elements of art 

therapy; 

– tasks to increase self-evaluation; 

– discussions; 

– role-playing games; 

– games aimed at verbal or non-verbal expression of one’s own emotional 

state; 
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– problematic situations; 

– the task for the development of verbal and non-verbal means  

of communication; 

– exercises and tasks on the association. 

In the work on the formation of emotional intelligence of students an 

important role is played by such factors as: 

– self-assessment; 

– self-awareness; 

– emotion management; 

– motivation; 

– empathy; 

– social skills. [4] 

It will not be superfluous to note the weight of the teacher’s ability to 

properly organize activities and demonstrate his own example in designing 

success situations when achieving the goal in the work. The teacher must be 

educated in the topic and ready to work on new challenges, which the audience 

can establish. 

Taking this into account, it will be advisable to introduce more role-

playing and situational games and exercises. In addition to working in 

small/medium-sized groups, applicants should cooperate with the teacher and 

invited outsiders (English-speaking teachers/psychologists), which will 

increase the level of spontaneity of the situation and help to find solutions to 

establish a favorable emotional climate in a completely new and not adapted 

team. 

As a result, one can expect not only an increase in the self-awareness of 

individuals, but also a qualitative improvement of professional training and a 

completely new integrated approach to foreign language, professional and 

business interpersonal communication. 

So, emotional intelligence is an indispensable factor that activates and 

elevates our mental dexterity; that is, when a person acknowledges his feelings 

and is guided by them in a constructive way, it increases the intellectual 

strength of the individual. It is quite possible to increase the level of your 

emotional intelligence, but not with the help of traditional training programs 

aimed at the part of the brain that controls our rational ideas. [5, p. 85–89.] 

The formation of emotional intelligence is manifested in the teacher’s 

ability to establish emotional contact with the team and with each participant 

in particular, to create an atmosphere of mutual understanding and trust in the 

classroom, to manage the feelings and thoughts of participants in the learning 

process. This phenomenon contributes to the ability of teachers to research and 

design their own activities, think and act in the professional field regardless of 
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other people’s will, circumstances, make choices and make appropriate 

decisions in difficult situations, develop behavioral strategies and achieve 

goals without excessive willpower. 

Such qualities on the visual-reflective principle find echoes in students 

who are in the same educational space with the demonstrated role model and 

stimulate a more active process in both intellectual and emotional develop- 

ment. Accordingly, personal qualities are joined by professional ones, as the 

subject matter of the material in educational programs correlates as much as 

possible with professional activity and the baggage of knowledge and skills 

that will become the basis of professional activity. 

The teacher must realize the importance of creating emotional comfort in 

the learning process, striving to provide it in practice, to have a sufficient level 

of self-development technologies that would provide not only recognition and 

self-control of their emotions, but also understanding of students’ emotional 

states and ability to motivate their learning. for them the sphere of feelings and 

experiences. 

The study of emotional features and the development of emotional 

intelligence is a task of paramount importance. It is relevant in solving prob- 

lems of increasing the level of learning success, perception and understanding 

of another person as a person. Emotional literacy allows you to better 

understand the emotional functioning of people, to succeed in communication, 

to resolve conflicts, to understand yourself, your needs and desires, to set goals 

to achieve them. All this affects the effectiveness of knowledge acquisition. 

Therefore, the teacher, in preparation for English classes with future 

professionals, should consider methods and techniques that will cause 

emotional uplift. Thus, the effectiveness of the development of emotional 

intelligence of students depends on the creation of psychological conditions in 

the educational institution and teachers’ awareness of the importance of this 

area in professional activities. 

 

References: 

1. Goleman D. Emotional intelligence. – M.: AST, 2008. 236 s. 

2. Stein S.J., Buk G.I. Advantages of EQ. Emotional intelligence and your 

successes. M .: Balance Business Books, 2007. 191 p. 

3. Gondareva GV (2013). The concept of development of emotional 

intelligence of high school students in the educational process. Tavriya 

Bulletin of Education, (2), P. 260–264. 

4. Shapiro L. How to raise a child with a high rate of emotional 

development. – M .: Eksmo, 2005. 



Czestochowa, Republic of Poland                                            April 23–24, 2021 

287 

5. Kostyuk AV (2014). Emotional intelligence and ways of its 

development. Scientific Bulletin of Kherson State University, (2), P. 85–89. 

 

 

DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-073-5-2-78 

 

МАТЕРІАЛИ TED TALKS ЯК ДОДАТКОВИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СТАРШИХ КЛАСАХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ  

 

Шпак Т. Є. 

учитель англійської мови  

Харківського ліцею № 141 

м. Харків, Україна 

 

На теперішньому етапі свого розвитку українське суспільство 

зіткнулося з рядом важливих та нагальних викликів у різних сферах 

життя, які потребують якісного вирішення – це і активні євроінтеграційні 

процеси, інформатизація населення, і життя в умовах пандемії, тощо.  

А сучасний освітній простір один із тих, який потребує реформування та 

швидкого реагування на нагальні проблеми в таких непростих умовах. 

Слід також зауважити, що відповідно до засад розвитку освіти в України 

у ХХІ столітті іншомовна освіта знаходиться в центрі уваги рефор- 

маційних процесів освітньої сфери та є одним із важливих складників 

сучасного освітнього процесу в закладах освіти. Сучасна мовна політика 

та проблеми в галузі вивчення та навчання іноземної мови як одного із 

засобів міжкультурного спілкування вимагають сучасних та інновацій- 

них підходів до методики викладання, якісного удосконалення про- 

фесійної та іншомовної комунікативної компетенції сучасних учителів, 

імплементації в навчальний процес сучасних засобів та технологій 

навчання.  

Одним із таких засобів є використання інформаційних та мульти- 

медійних технологій у роботі з учнями на уроках іноземної мови,  

які відкривають нові можливості впровадження в освітній процес  

нових методів і прийомів навчання. Послуговуючись Концепцією нової 

української школи (2016) зазначимо, що використання інформацій- 

них та мультимедійних технологій в освітній галузі має перейти  

від періодичного застосування в системний характер. Такі техно- 

логії значною мірою розширюють спектр можливостей освітянина, 

оптимізують навчальні процеси, формуючи необхідні для сьогодення 

компетенції [1]. Парадигма інформаційних та мультимедійних засобів 
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навчання включає цілу низку інструментів, наприклад: електронні 

тренажери, презентації, аудіо– та відеоматеріали, навчальні сайти, 

електронні навчальні видання, ресурси мережі Інтернет тощо  

У світлі нашої розвідки та спираючись на відповідні методичні 

розробки (наприклад: [3; 5] та ін.) вважаємо, що одним із дієвих засобів 

навчання іноземної мови є використання автентитичних відеоматеріалів. 

Не зайвим буде акцентувати увагу і на тому, що сучасні наукові праці  

в галузі психології та методики навчання іноземної мови також 

наголошують на доцільності використання таких матеріалів, оскільки 

вони поєднують у собі аудіальний та візуальний канали сприйняття 

інформації. 

Одним із зручних та ефективних мультимедійних ресурсів, який 

можна використовувати під час навчання іноземної мови, може 

послугувати проєкт TED Talks, який надає можливість для всіх бажаючих 

ознайомитися із відеозаписами ідеаційних промов спікерів на різну 

тематику, які характеризуються чіткою логікою побудови промови, 

зрозумілими та змістовними реченнями, яскравими лексичними одини- 

цями, зрозумілою вимовою мовця тощо. Додатковою перевагою є і те 

що, що при використанні такого матеріалу в учня є можливість декілька 

разів ознайомитись з відео-матеріалом, повернутися до незрозумілих 

місць, навчатися у зручний час та місці, де є вихід до мережі Інтернет, 

взаємодіяти з іншими користувачами під час обговорення, у тому числі і 

з іноземними, у разі потреби використати субтитри або текстовий варіант 

промови (transcript). Ще однією прикметною особливістю матеріалів 

проєкту TED Talks – є те, що теми, які порушують у своїх виступах 

спікери стимулюють у сучасного покоління зацікавленість, розширюють 

світогляд, дають загальне уявлення про стан сучасної науки та 

технологій, надають більш глибоку інформацію про різноманітні сфери 

сучасного життя в різних куточках світу, що в свою чергу заохочує 

сучасного школяра до вивчення нового та допомагає отримувати 

задоволення від навчання. Усе це надає вчителеві іноземної мови 

можливість використовувати подібні матеріали як додатковий ефектив- 

ний засіб навчання та розвитку іншомовної комунікативної компетенції. 

Ефективним у формуванні англомовної комунікативної компетенції є 

використання автентичних матеріалів і запропонована до розгляду 

платформа дозволяє учням взаємодіяти саме з таким матеріалом, почути 

різні варіанти вимови та акцентів, спеціальну лексику, спостерігати на 

практиці функціонування різних граматичних структур та всебічно 

розвиває сприйняття усного англомовного мовлення.  
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Для вчителя важливими є і аспекти відбору відеоматеріалів, адже 

потрібно враховувати рівень володіння учнями іноземною мовою, 

матеріал повинен відповідати цілям та завданням уроку, необхідно 

враховувати вікові особливості школяра, їхні інтереси та пам’ятати про 

те, що такий вид роботи повинен обмежуватися певним часовим 

регламентом, оскільки протягом довгого перегляду увага учнів часто 

може втрачатися (а матеріали, які пропонує платформа TED Talks є 

хронологічно прийнятними для цього). Окрім цього, учитель повинен 

доцільно використовувати подібний матеріал у свої роботи та грамотно 

вибудовувати алгоритм роботи з ним. Так, наприклад, відібравши 

прийнятний за учнівським рівнем мовної підготовки відеофрагмент, 

необхідно розробити ряд вправ, які послугують основою та опорою для 

засвоєння учнями нового матеріалу та знань. Традиційно робота  

з відеоматерілом передбачає три етапи: 1) переддемонстраційний,  

2) демонстраційний та 3) післядемонстраціний [3]. Коротко розглянемо 

процес реалізації кожного з них:  

1) Мета першого етапу – активізація знань учнів, налаштування на 

роботу з матеріалом, викликати в учнів зацікавленість. Робота на цьому 

етапі може бути спрямована на роботу з вокабуляром, який допоможе 

забезпечити розуміння матеріалу. Так, для знайомства з новою лексикою 

можна запропонувати учням список слів з їхніми дефініціями або вправи 

на відповідність лексичної одиниці та її визначення, підбір синонімів, 

заповнення пропусків у тексті тощо. Приклад такого завдання: «Before 

watching the video, match the following phrases with synonyms». 

2) Основний – демонстраційний – етап роботи з відеофрагментом 

може передбачати розуміння або конспектування змісту почутого. Так, 

наприклад, учні можуть занотовувати основні думки та фрази мовця, 

його ідеї, статистичні дані, що стосуються промови. Для концентрації 

уваги учнів на основних моментах промови вчителеві заздалегідь 

необхідно запропонувати ряд положень або питань, які акцентують увагу 

учнів на необхідних аспектах промови. Корисною також може бути 

вправа на заповнення пропусків, наприклад, у текстовому варіанті 

промови. Подібна вправа може всебічно сприяти запам’ятовуванню 

лексичних одиниць, адже учень не тільки вчиться сприймати одиницю на 

слух, а й запам’ятовує її написання, бачить оригінальний контекст її 

використання. 

3) На фінальному – післядемонстраційному – етапі може бути 

організована дискусія, під час якої учні можуть обговорити 

запропоновану проблемну тему, яка пов’язана з прослуханим виступом, 

висловити власні думки про почуте тощо. 
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Отже, зазначимо, що проєкт TED Talks та його матеріали – це 

потужній інструмент, який може якісно та змістовно урізноманітнити 

освітній процес, стати помічником у практичному формуванні та 

розвитку іншомовної комунікативної компетенції, зацікавити школярів 

тематикою виступів. До переваг таких матеріалів можна зарахувати їхню 

загальну доступність, автентичність, високу якість контенту; а тематична 

різноплановість виступів спікерів дозволяє учителеві підібрати матеріал 

відповідно до теми уроку (загальної тематики, спеціальної тощо); у свою 

чергу робота учнів з такими матеріалом надає можливості для покра- 

щення навичок аудіювання, роботи з фонетичною системою мови, 

постави вимови, розширення словникового запасу, критичного осмисле- 

ння почутого, розвитку навичок як монологічного, так і діалогічного 

мовлення, які вкрай важливі для комунікації в сучасному полікультур- 

ному та полілінгвальному світі. Отже, матеріали проєкту TED Talks 

можуть послугувати додатковим ефективним автентичним засобом 

побудови навчального процесу, особливо в умовах дистанційної освіти 

(або змішаного формату навчання), мотивувати здобувачів старшої 

школи до навчання, пізнавальної діяльності, співпраці, спілкування та 

критичної оцінки світу. 
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Стремительное развитие компьютерных технологий и их внедрение  

в систему образования требует также переосмысления всей  

системы образования в соответствии с новейшими достижениями и 

изменившимися требованиями.  

Сам процесс обучения переносится в пространство мобильных 

технологий, следовательно количество приложений для обучения и 

образовательных проектов для мобильных устройств неуклонно растет. 

Особенно это стало заметно в последние полтора года, когда, в связи с 

пандемией, весь мир был вынужден перейти на систему удаленного 

обучения, что привело к пересмотру всей системы образования в сторону 

использования мобильных технологий.  

Термин мобильное обучение (м-обучение) или mobile learning  

(m-learning) обозначает использование мобильных и портативных 

устройств, например, мобильных телефонов, ноутбуков и планшетных 

персональных компьютеров, в преподавании и обучении [1].  

В современной методике преподавания иностранных языков уже 

существует ряд работ, касающихся мобильного обучения – С.В. Титова 

[6], К.В. Капранчикова [2], Ю.В. Трошина и Н.О. Вербицкая [7]  

уже рассматривали условия внедрения мобильного обучения в 

образовательный процесс. 
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Внедрение мобильного обучения в образовательный процесс стало 

результатом того, что компьютеры и интернет стали частью повсе- 

дневной жизни, что привело к развитию мобильных технологий в сфере 

образования. Основным преимуществом такого обучения стало обучение 

в любое время и в любом месте. Помимо работы в аудитории, мобильное 

обучение может широко использоваться и для самостоятельной работы 

студента. 

В книге Handbook of mobile learning [8] авторы делают акцент на  

том, что мобильное обучение может происходить в любое удобное для 

студента время, причём студент может сам сам определять подход, 

удовлетворяющий его цели; он также может использовать устройство 

для поиска необходимой информации. Окружающая среда может 

являться частью обучения – например, сканирование кодов для полу- 

чения дополнительной информации. При всем разнообразии мобильных 

приложений, их можно разделить на несколько подгрупп – интерак- 

тивные курсы (English Conversation, Duolingo, Lingualeo, Anki Droid), 

языковые социальные сети (HiNative, EdModo), мультимедийные 

приложения (BBC Learning English). 

А. Кукульска-Хьюм [3] отмечает, что в данном случае понятие 

мобильность относится не только к технологиям, но и к студенту и 

контенту. Мобильность – возможность преодоления пространственных и 

временных границ. 

Основными преимуществами мобильного обучения являются его 

персонализация и неформальность. Это, своего рода способ мотивации 

студентов к дальнейшему обучению, так как в этом случае повышается 

ответственность студента, его отношение к самообразованию, к лично- 

стному и профессиональному росту. При использовании мобильного 

обучения, могут быть задействованы основные современные методы 

обучения – личностно-ориентированное, программированное, мульти- 

медийное, интерактивное и т.д. 

Но, несмотря на все преимущества мобильного обучения, отечес- 

твенные и зарубежные ученые отмечают его незрелость с точки зрения 

педагогической проработки и должного применения [5; 7]. Мобильные 

приложения уже активно используются преподавателями, но, при  

этом нет системы, определяющей критерии выбора того или иного 

приложения. Также большое значение имеет наличие в вузе открытой 

ресурсной среды и соответствующей технической базы. 

Таким образом, использование мобильных технологий при обучении 

иностранным языкам, несомненно, имеют ряд преимуществ. Следова- 
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тельно, необходима разработка новых методик преподавания,  

анализ возможностей и контента существующих мобильных прило- 

жений, а также создание новых, направленных на решение той  

или иной задачи. 
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The project was implemented with the support of 

 

The Center for Ukrainian-European Scientific Cooperation is a non-
governmental organization, which was established in 2010 with a view to ensuring 
the development of international science and education in Ukraine by organizing 
different scientific events for Ukrainian academic community. 

 
The priority guidelines of the Center for Ukrainian-European Scientific 

Cooperation 
1. International scientific events in the EU 
Assistance to Ukrainian scientists in participating in international scientific 

events that take place within the territory of the EU countries, in particular, 
participation in academic conferences and internships, elaboration of collective 
monographs. 

2. Scientific analytical research 
Implementation of scientific analytical research aimed at studying best practices 

of higher education establishments, research institutions, and subjects of public 
administration in the sphere of education and science of the EU countries towards the 
organization of educational process and scientific activities, as well as the state 
certification of academic staff. 

3. International institutions study visits 
The organisation of institutional visits for domestic students, postgraduates, 

young lecturers and scientists to international and European institutes, government 
authorities of the European Union countries. 

4. International scientific events in Ukraine with the involvement of 
EU speakers 

The organisation of academic conferences, trainings, workshops, and round 
tables in picturesque Ukrainian cities for domestic scholars with the involvement of 
leading scholars, coaches, government leaders of domestic and neighbouring 
EU countries as main speakers. 

 
Contacts: 

Head Office of the Center for Ukrainian and European Scientific Cooperation: 
88000, Uzhhorod, 25, Mytraka str. 

+38 (099) 733 42 54 
info@cuesc.org.ua 

www.cuesc.org.ua 
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