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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МЕДИЧНИХ ТЕКСТІВ
Анотація. Стаття є загальним оглядом основних аспектів медичного перекладу. Розглянуто деякі характерні особливості медичної мови: термінологія, включаючи епоніми і багатослівні терміни, абревіатури,
афіксацію, словосполучення, явище дублету, багатозначність і синонімію. У статті також описується переклад для професійної аудиторії (експертні тексти). Увага приділяється кваліфікації медичних перекладачів, перевірці та перегляду.
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tudy problem. Translation activity is
S
a decisive factor in spreading knowledge,
practical experience and new discoveries in the field

of medicine and pharmacology. It is also the most
important issue in providing healthcare services
to foreigners or minorities. Translators of medical
texts face a great number of difficulties. They
include medical terminology, lexical equivalence of
medical texts, readability, quality issues. Medical
translation concerns a number of subject areas,
including pharmacology, medical rescue system,
surgery, obstetrics, paediatrics, psychiatry, internal
medicine, oncology, cardiology and other fields of
specialty, as well as other disciplines, such as law
or administration. Translation is a crucial factor in
disseminating knowledge and new discoveries in the
medical field globally. Medical translation does not
concern a single genre or a homogenous discourse.
The translated texts include popularizations,
such as textbooks for medical students, popular
science book on medicine, but also research papers,
conference proceedings, case studies, case histories,
discharge summaries, reports and relatively simple
texts for patients: information leaflets, consent
forms, brochures.
Recent research and publications analyses.
Medical discourse comprises a range of forms of
communication. Gotti (2008: 24) uses the term specialized discourse as ”the specialist use of language
in contexts which are typical of a specialized community stretching across the academic, the professional, the technical and the occupational area of
knowledge and practice”. Three factors are of crucial importance: the user, the domain of use and
special application of language. Medical language
is used in expert-expert and expert-lay communication, with characteristic features varying from

genre to genre, depending on the communicative
situation and its participants [2; 3; 7].
Genres used in expert-expert communication
such as discharge summaries, case studies and case
notes, imaging reports and research papers use numerous specialized terms whose semantic value is
taken for granted; the only words or phrases which
are explained are those coined or redefined by the
author of a paper or a presentation (cf. Gotti 2008).
Expert-lay communication covers package leaflets,
informed consent documents, patient factsheets
etc., which use (or should use) less complex terminology, which is illustrated or explained when it
occurs for the first time (cf. Gotti 2008). The main
characteristics of specialized medical texts include
terminology and syntactic features, such as nominalization, heavy pre- and postmodification, long
sentences, use of passives and third person (Askehave & Zethsen 2000) [2; 3].
Highlighting problem parts which have
not been solved before. A number of texts are
translated due to regulatory requirements concerning new medical products and medical devices
or new applications of pharmacological products.
What also generates the demand for the translation of medical texts is the need to conform to the
formal requirements applicable to clinical trial registration and marketing new drugs, which involves
translating the registration documents and other
necessary materials to the local language. New
findings are published in English, which means
that a number of research papers are translated.
Article aims. The demand for medical translation is also the result of emigration. Moreover,
translators prepare medical files for patients who
seek medical help outside their own country of residence. Translators of medical texts face a number
© Ageicheva A.O., Rozhenko I.V., 2019
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of challenges, some of which are the subject of research. They include medical terminology, lexical
equivalence of medical texts, readability, quality
issues. This article offers a general overview of the
major issues in medical translation.
Medical translation is considered to be one of the
most complicated and is the most expensive in its
cost in the practice of translation bureaus not only
in Ukraine but throughout the world, and rightly
so, it has its own peculiar features and can cause
serious difficulties for a translator.
Study main material. Difficulties are mainly
due to the abundance of complicated medical terminology in various branches of medicine, as well as
special words and abbreviations.
Moreover, one and the same term may have different meanings in various branches of medicine,
e.g. anatomy and histology, surgery and dentistry
(e.g. «тільця»: in immunology and cytology they
are referred as bodies, in histology – corpuscles, in
dentistry – cells, in pulmonology and dermatology – bodies). Depending on the country and even on
its region the same term can have several meanings and it is necessary to translate it taking into
account the geographical factor. There is a very
important aspect facilitating the work at medical
translation. It is the thorough knowledge of Latin
by the translator, as this language is universal for
physicians around the world.
Most frequently a translator has to deal with scientific texts, ordered for translation not only by the
researchers of higher medical educational establishments or medical centers and clinics, but just
as well by pharmaceutical companies performing
clinical trials of medicinal products which is necessary for the state registration of medical products
and medical equipment [1; 3; 7].
A scientific text is more formalized than texts on
general subjects, and it primarily concerns natural
sciences, especially when the translation should be
the most equivalent to the original. Translations of
works in mathematics, chemistry, biology and other exact sciences consisting of stereotypic phrases
and highly specialized terms are identical to the
original, i. e. they possess full equivalence. The fullest equivalence is observed in translating texts of
highly specialized nature owing to their unambiguous terminology [1; 5].
The modern language of medicine employs modern derivatives of Greek and Latin words “with no
concern for etymological purity” (McMorrow 1998:
21). The corpus of Greek and Latin terminology
is still the base of the contemporary medical language, which also uses new eponyms, acronyms
and trade names.
Eponyms constitute a considerable portion of
medical terminology; they include names of anatomical parts – e.g. Fallopian tubes, Adam’s apple,
names of diseases – Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease, signs and symptoms – e.g. Babinski
sign, fractures e.g. Jefferson Fracture, procedures – e.g. Heller myotomy, medical devices – e.g.
Bard-Parker scalpel (cf. Meals 2007). Eponyms are
frequently derived from the names of researchers,
but may also be derived from the names of celebrity
patients – e.g. Lou Gehrig disease, a common name
for amyotrophic lateral sclerosis (cf. Walling, 1999),
fictitious characters – e.g. Othello’s syn-drome, or

geographical places – e.g. Lyme disease. Eponyms
may be the source of translation problems – the correspondence between eponymous terms and their
equivalents does not necessarily mean that both
source and target terms will be eponymous [2].
Acronyms and abbreviations are particularly
peculiar for medical texts. Medical texts do not
contain enough metaphors and other stylistic
means therefore translating specific terminology
and abbreviations is the most difficult thing in the
translation process. An important factor is also
studying the structure of terms and abbreviations
and their use in various contexts.
One of the characteristic features of medical
language is the presence of acronyms, initialisms
and clipped forms. With English having the status
of the lingua franca of medicine, English acronyms
enter other languages and are used both by medical
professionals and patients, especially if no native
acronym is commonly used in the local language
e.g. MCV, TSH, INR, CRP, LDL, HDL etc. [2].
Abbreviations (which are especially coming
from Latin) are some of the most often used elements in written and oral medical communication.
Many terms, such as names of diseases and their
treatment, names of chemical compounds are seldom used in their full, bulky form as it would interfere with effective communication. Wide popularity
of abbreviations in the medical language, undoubtedly, provides economy of space and time in the
emergency medical situation. Besides, abbreviations provide understanding only for health workers, making materials inaccessible for the patient
that is in certain cases expedient for ethical reasons. However, quite often one abbreviation stands
behind several medical terms that undoubtedly
leads to the ambiguity of understanding and considerably complicates the translation. For example,
abbreviation CF has about 20 medical meanings
(Californium, Cystic Fibrosis and so on), as well as
not medical meanings (Compact Flash – a device
for saving data). The following is considered as the
main ways of translating the English medical abbreviations: borrowing a foreign abbreviation with
preservation of Latin writing; transliteration (presenting the literal structure of a foreign abbreviation by the Ukrainian letters; transcription (presenting the phonetic form of a foreign abbreviation
by the Ukrainian letters); descriptive translation
(in the absence of an equivalent abbreviation).
Polysemy and synonymy. The most desired
feature in the terminology of any discipline is
univocity, which means that one designation refers
to one concept and that one concept receives only
one designation – thus, with this kind of control
over terminology, it would necessarily have two
features: monosemy and mononymy (Soubrier
2002, 2014). Desired as they may be, these features
are not always present in medical terminology,
whose terms are, to a certain extent, polysemous,
and – sometimes – synonymous. The examples of
polysemous terms include:
inflammation: a physiological function, a clinical
condtion, a diagnosis (Soubrier 2014), all of which
are expressed with Ukrainian «запалення»;
discharge: secretion («виділення») or release
from hospital («виписка з лікарні»). [2, 4]
The same phenomenon can be observed in
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translating from Ukrainian into English, where a
single Ukrainian term may be expressed by many
different English terms:
недостатність: серцева недостатність –
heart failure; ниркова недостатність – renal
failure; абсолютна ниркова недостатність –
end-stage renal disease; амінокислотна недостатність – amino-acid deficiency; адренокортикальна
недостатність – adrenocortical insufficiency.
Several synonymous terms are presented above
in the section on eponyms, but they do not by any
means complete the list of synonymous medical
terms, which also includes e.g. Hashimoto’s thyroiditis or “chronic lymphocytic thyroiditis”, osteoarthritis also referred to as either “degenerative
joint disease” or “osteoarthrosis” or “degenerative
arthritis”. This section is only a brief overview of
certain features of medical language, which is the
focus of more detailed research papers published in
Advances in Medical Discourse Analysis edited by
Gotti and Salager-Meyer (2006) or Vol. 4 No. 7 of
JAHR (2013) devoted to medical language [2; 4].
Translation of the texts belonging to general scientific or medical subjects requires selecting a correct translation variant of the polysemantic term’s
meanings: excluding those relating to social and
political texts, journalism and oratorical speech;
the commonness of this category is due to the fact
that the translated material is directed to forming
or changing public opinion and due to its abundance
with language elements of polemic: language cliches,
rhetorical structures, literalisms, newspaper cliches,
social and political terms, estimated words, slang
and popular speech. Whereas, translation of medical
texts require translating from one language into another of specialized medical publications and texts of
private character which content is directly connected
with the person’s health. A special position of this
category translation is defined by the elevated responsibility of a translator, increased requirements
to the accuracy of the translation and observing confidentiality of private data, as well as pronounced
heterogeneity of the used terminology [1; 3].
Medical translation includes translating the
texts of the general medical and pharmaceutical direction, it is rightly possible to call medical translation one of the most difficult specialized translations
and it is even possible to allocate it as a special type
of translation activity. In the process of medical and
pharmaceutical texts conversion a translator constantly compares a source text of the original with
the translated variant, every time switching from
one language to another. In this process the set of
the translator’s actions is divided into the actions
relating to the source medical text and respectively
to the translation text, i.e. in this process a translator at first perceives and understands the text
of the original and then, on its basis, he forms the
translated text. Thus, medical translation is made
by a translator based on two interconnected stages
of the translation process, namely: the first stage
includes extraction of information from the original
medical text, and the second stage is selecting the
needed translation means and methods for implementing the medical translation [1; 5].
The extraction of information from the original
medical text is the first stage of the translation process, which is related to informative translation.

3

Informative translation represents translating the
texts which main function consists in informing
some data, the information transfer; it makes no
art and esthetic impact on the reader. Observing
the clearness and strictness of a statement, refusal
of indirect, descriptive designations of objects, wide
use of stamps and stereotypes of special vocabulary
is characteristic of informative translation, both in
the English and in the Ukrainian languages. However more detailed analysis shows that strictness of
using terms and habitual formulations is in general
more peculiar to the Ukrainian special texts.
Therefore a translator quite often feels obliged to
make «stylistic editing» of the original, to enter an
exact term instead of a paraphrase, to explain what
is specifically meant, to replace an author's construction with a more habitual stamp. A translator is to
report fully and precisely the thought of the author,
giving it the shape inherent in the Ukrainian special text and without transferring peculiar features
of the English original to the Ukrainian text. In the
English text there prevail personal forms of a verb
whereas in the Ukrainian text there are more impersonal or indefinite-personal constructions. Prevalence of simple sentences which average over 50%
of the total number of sentences in the text is characteristic of informative texts in English. At the same
time the number of compound sentences is rather
small. This phenomenon is unusual for the corresponding style in Ukrainian where compound sentences are used very widely.
To avoid mistakes when translating, it is necessary not to trust in the seeming coincidence of
the meaning with a similarly sounding word in the
target language, as well as to seek to seize all lexical and stylistic subtleties of both the source language and the target language. In the presence of
the slightest doubt, both explanatory and special
dictionaries should be used.
Medical texts are characterized by a peculiar building of sentences (the grammatical relations between
words become clear only at the account of sense), the
sentence structure (the problem of defining the logical
accent in the sentence), an unsuccessful building of
sentences is also possible, abounding with developed
definitions, making it difficult to understand connection between the words. All this leads to ambiguity of
the text being translated. Quite often the structure
of an English sentence abounds with difficult grammar constructions (infinitive and participial phrases)
complicating the definition of a logical accent in the
sentence. From the point of view of grammar sentences can be divided into translated practically without
changes, translated by means of the changed word
order; requiring partial syntactic and lexical changes;
requiring descriptive translation sentences that are
difficult in every respect [1; 3].
Conclusion. Thus, the complexity of medical
translation consists in the huge and promptly growing vocabulary of medicine, abundance of synonyms
and idiomaticity of the professional medical language, prevalence of abbreviations in medical communication, grammatical difficulties of the English
sentence. Successful performance of this kind of activity requires a close acquaintance with medicine.
For this reason the best translators of medical texts
are graduates of medical schools. Ideally, a medical translator would not be a medical professional,
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but an especially trained translator, i.e. a linguist
who underwent appropriate training, a view which
is also supported by IMIA (2009: 4-5). According to
IMIA (International Medical Interpreters Association), medical documents should be translated by
professionals who have “a native or near-native, formal level of language proficiency, analytical capabilities, and deep cultural knowledge in the source and
target languages” (2009: 3), other requirements include at least college level formal education covering

courses in translation theory and practice, proficiency in the source and target languages, expert knowledge of the subject matter terminology, terminology
research skills and adequate writing skills. Other
components of medical translator competence include: application of translation strategies, relevant
procedures, conventions or standards, use of medical
databases, text banks, dictionaries, CAT tools etc. as
well as certain psycho-physiological features such as
decision making, thoroughness, honesty etc.
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Анотація. У статті розглядається поняття глобалізації та її вплив на глобальну освіту. Автор аналізує
основні складові глобальної освіти та способи її інтеграції у навчальний процес. Спираючись на досвід
іноземних країн, виділяються основні цілі глобальної освіти та підходи до навчання глобально компетентних студентів. У статті представлені знання, вміння, навички та цінності, які студент може здобути
у процесі навчання. Проаналізувавши навчальні програми закладів вищої освіти, автор дає практичні
поради щодо впровадження глобальної освіти.
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остановка проблеми. З розвитком інП
формаційних технологій та швидкою інтернаціоналізацією світових економічних про-

цесів постала необхідність у підготовці фахівців,
які готові зіткнутися із викликами сучасного суспільства та забезпечити сталий розвиток цивілізації для подолання екологічних та соціальних
проблем, забезпечуючи світле майбутнє наступним поколінням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідження показують, що саме розвинуті країни першими зрозуміли необхідність впроваджен© Аношкова Т.А., 2019

ня глобальної компетентності в освітній процес,
тому найбільша кількість університетів, у яких
широко представлені компоненти глобальної
освіти знаходяться в США, Канаді та економічно
розвинених країнах Азії.
Враховуючи вищесказане, нами був проведений аналіз праць американських, канадських
та європейських освітніх організацій, таких як
американська національна освітня організація
World Savvy, корпорація Карнегі, північно-південний центр Ради Європи, міністерство освіти
Квебеку тощо, вивчені програми північноаме-
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риканських університетів та досліджені роботи
деяких вітчизняних науковців, що займаються
питаннями глобальної освіти.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Не зважаючи на актуальність даної теми і її широку популярність закордоном, поняття глобальної освіти досі є маловивченим в Україні і не відображається у навчальних
програмах українських закладів вищої освіти.
Формування цілей. Враховуючи актуальність обраної теми, головною метою даної роботи
є дослідження поняття глобальної освіти та можливостей її впровадження в університетах, базуючись на досвіді іноземних країн, з подальшим
застосування отриманих знань у реформуванні
вітчизняної вищої освіти.
Виклад основного матеріалу. Відповідно
до переконань деяких зарубіжних дослідників
[1, c. 42], глобалізація прийшла на зміну періоду інтернаціоналізації освіти, який тривав досить довго. Проаналізувавши потреби сучасного
суспільства, вони стверджують, що майбутнє вищої освіти за глобальним. Глобальна спільнота,
глобальні виклики, глобальна компетентність –
це все охоплює концепцію сталого розвитку, рівності прав та свобод, міжкультурного діалогу,
наукового та освітнього процесу і тому подібне.
Однак, саме поняття глобалізації складне та неоднозначне, та може розглядатися як з позитивного, так і з негативного боку [4, c. 16].
З одного боку, глобалізація сприяє об’єднанню
народів, спільній роботі над економічними та соціальними проблемами, боротьбі за
рівноправ’я та людські права. З іншого боку,
глобалізація зробила всіх людей цієї планети залежними від подій та процесів, які відбуваються в одній точці Землі, але мають глобальні наслідки. Багато наших сучасників вважають, що
глобалізація визначає політику країни, яка націлена на домінування та конкуренцію на економічному ринку, підвищення споживання і, разом
з тим, не зацікавлена у забезпеченні соціального
добробуту населення [4, c. 16].
Глобалізація кидає виклик всім сферам освіти
у кожній країні. Вона не тільки надає необмежений доступ до технологій, економік, культур та мов
різних народів світу, а й забезпечує постійний діалог з людьми [4, c. 17]. Саме тому постає необхідність глобальної освіти, яка дасть краще розуміння
проблем сучасного світу та покаже можливості їх
вирішення на локальному і глобальному рівнях.
Поняття глобальної освіти є комплексним
та багатокомпонентним, тому воно не має єдиного уніфікованого визначення. Загалом глобальна освіта представляє собою освітні перспективи, що є результатом взаємодії людей
у глобалізованому світі. З точки зору багатокомпонентної структури, глобальна освіта, перш за
все, – це розвиток глобальної компетентності.
Американська національна освітня організація
World Savvy [3, с. 5] визначає глобальну компетентність, як набір знань, умінь, навичок, поглядів та цінностей, що розвивають міжкультурну
обізнаність, критичне мислення, усвідомлення
взаємозв’язку між подіями у світі та їх причинами, логічний виклад власної точки зору, на
основі проведеного аналізу та вміння сприймати
інші погляди та ідеї. Базуючись на цих чотирьох
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ключових компонентах глобальної компетентності формуються цілі глобальної освіти, що покладені в основу навчальної програми підготовки фахівців у закладах вищої освіти.
У рекомендаціях по впровадженню глобальної
освіти, виданих північно-південним центром Ради
Європи визначають наступні освітні цілі [4, c. 18]:
• формування понять соціальної справедливості, активної громадянської позиції та сталого
розвитку;
• розвиток знань, умінь та цінностей, що допоможуть студентам зіткнутися з викликами реального світу у глобальному вимірі;
• формування освітніх спільнот, у яких учні
та освітяни спільно працюватимуть над вирішенням глобальних питань;
• впровадження нової методики та надання
нового змісту існуючим освітнім програмам;
• створення умов для культивування солідарності, самовираження та прийняття інакшості.
Ще на початку ХХІ століття учасники конференції, організованої корпорацією Карнегі в НьюЙорку визначили, що навчальна програма орієнтована на глобальну освіту повинна включати
глобальні питання та виклики, глобальні культури
та взаємозв'язки Сполучених Штатів з усім іншим
світом [2, с. 3]. Відповідно до даних міністерства
освіти Квебеку, загальноосвітні складові навчальних програм мають на меті розвиток дванадцяти
компетентностей, що покривають три основні цілі:
виховання відповідальних членів суспільства (розвиток критичного мислення та креативності, усвідомлення соціальної відповідальності, вирішення
економічних, екологічних та соціальних проблем
для забезпечення сталого розвитку), інтеграція
культурної обізнаності в освітній процес (вивчення
культурної спадщини та традицій різних народів,
та аналіз подій в процесі історичного розвитку, які
призвели до культурних розбіжностей між націями; розуміння природи культурно неоднорідного
суспільства [5, c. 3] та розвиток толерантного ставлення до нього; усвідомлення впливу сучасних медіа, наукового та технологічного розвитку на культуру і стиль життя громадян), опанування мови, як
засобу мислення, спілкування та пізнавання світу
(налагодження процесу комунікації, оволодіння
основними правилами дискурсу та аргументації,
можливість ведення міжкультурного діалогу , спрямованого на досягнення спільних цілей) [7, c. 125].
Глобальна освіта вимагає впровадження нових підходів до вивчення існуючих компонентів.
До традиційної концепції освіти додаються нові
складові, а саме [4, c. 21]:
• аналіз подій та чинників, що до них привели не тільки в контексті одного предмету, а на
міждисциплінарному рівні;
• підбір тем, пов’язаних з цими подій;
• встановлення зв’язку між цими подіями
та глобальними процесами у світі.
Методики, що використовуються для впровадження глобальної освіти мають обов’язково
бути цікавими, інтерактивними, пізнавальними,
мотивуючими до співпраці, креативними та динамічними. Таким критеріям відповідають три
підходи до глобального навчання:
• навчання, що базується на співпраці,
• навчання спрямоване на вирішення проблем,
• та навчання на основі діалогу.
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Перший підхід дозволяє розвивати навички
спілкування, співпраці, взаємної підтримки
та формування позитивного середовища для командної роботи. Другий підхід сприяє розвитку
критичного мислення та соціальної обізнаності.
Такий метод навчання спонукає студентів ставити питання та шукати на них відповіді, аналізуючи наявну інформацію, розмежовуючи факти
та оціночні судження. Третій підхід забезпечує
створення усної взаємодії між учасниками діалогу для обміну думками та ідеями у дружній
атмосфері. Діалог допомагає розвинути навички
слухання та ведення дискусії для спільного вирішення складних проблем. Крім того, студенти
вчаться сприймати та критично оцінювати різні
точки зору, та бути толерантними до поглядів інших учасників діалогу.
Для того, щоб обрати який підхід використовувати, варто провести комплексний аналіз
навчальної групи, визначивши походження студентів, в якому культурному середовищі вони
зростали, мету їхнього перебування на цьому
курсі, як вони почуваються в групі, як вони реагують один на одного та на поведінку викладача тощо [4, c. 29]. Як і у всіх формах освіти,
враховуючи ситуацію та фон навчальної групи,
це є фундаментальним; в глобальній освіті це
дуже важливо. Вік, кількість учасників, соціальні та культурні відмінності у зв'язку з обраними
темами, час, матеріали та наявний простір повинні бути враховані насамперед при проектуванні
програми глобальної освіти та виборі відповідних
методів. Робота окремо з кожним учнем і аналіз
їх колективних потреби є основними елементами
для розробки глобальної освітньої програми.
Вибір відповідного навчального середовища:
середовище, орієнтоване на учнів, ґрунтується
на принципах демократичного, кооперативного та емпіричного навчання. У такому інтерактивному середовищі критичне мислення, демократичний діалог і цілісний погляд оцінюються
і заохочуються протягом усього навчального
процесу.
Отже, глобальна освіта – це не лише базові
знання з всесвітньої історії, релігієзнавства, культурології та володіння принаймні однією іноземною мовою. Глобально орієнтована навчальна
програма повинна включати екологічну освіту
(дослідження екологічних проблем, розвиток свідомої поведінки щодо оточуючого середовища,
підтримка сталого розвитку), соціально-правову освіту (розуміння громадських, політичних
та соціальних прав), виховання миру (заохочення міжнародного порозуміння, просування миру
та запобігання глобальних, національних та локальних конфліктів) та полікультурну освіту (забезпечення міжкультурної обізнаності, вивчення
власної культурної спадщини та прищеплення
толерантного ставлення до звичаїв, традицій
і релігій інших націй) [6, c. 46].
Варто розглянути детальніше, як саме розвивати ті чи інші складові глобальної освіти у процесі навчання [4, c. 32–33]:
• Розвиток критичного мислення:
Критичне мислення розвивається через різні
етапи і рівні навчання. По-перше, учні повинні
розпізнавати реалії, щоб усвідомлювати процеси
у глобальному суспільстві і розвивати цінності

щодо права кожної людини на гідне життя. Потім
вони повинні сприймати їх через аналіз і синтез.
Проекція ситуації у власну реальність і повсякденне життя є необхідними для розуміння.
Аналізуючи ситуацію, розбиваючи її на частини, з’являється ряд питань, а замість відповідей
формується діалог, заснований на аргументах
і відкритості до розбіжностей. Покроковий аналіз
кожного аспекту розвитку світу – це важливий
крок до розуміння політичного, економічного
та культурного вимірів будь-якої ситуації, взаємозалежності реалій різних людей та розвиток
почуття відповідальності.
Застосування інформації та знань до нових
ситуацій відкриває перспективи для кращого
світу через активну участь у його становленні.
Оціночні знання, пов'язані з результатом аналізу та синтезу, розвивають власну точку зору і навички критичного мислення.
• Стимулювання допитливості:
Стимулювання допитливості є дуже важливою передумовою розвитку критичного мислення. Це головним чином здійснюється шляхом
пошуку правильних питань, а не правильних
відповідей, які можуть не існувати у невизначеному світі складних питань.
• Стимулювання творчості:
Стимулювання творчості також є дуже важливою передумовою для розвитку перспектив
і можливостей для мирного, сталого світу.
Висновки і пропозиції. Спираючись на проведений аналіз, ми можемо зробити висновки,
що глобалізація є незворотнім процесом, який
вже впливає на людей всього світу, спонукаючи
їх до об’єднання задля світлого майбутнього нашої планети. Такі тенденції не могли не відобразитися на вимогах до освітнього процесу та підготовки молодих спеціалістів.
Глобальна освіта є відповіддю на виклики, які
ставить перед нами сучасне суспільство. Вона
сприятиме просуванню миру, толерантності, соціальної відповідальності та рівності прав. Саме
через глобальну освіту можна знайти рішення
таких проблем, як бідність, соціальна нерівність,
масові міграції населення, вичерпування земних
ресурсів, глобальне потепління тощо.
Глобально компетентні спеціалісти зможуть
реалізувати себе на міжнародному ринку праці,
ефективно співпрацювати з іноземними партнерами, знаходити інноваційні рішення та проводити політику соціальної рівності.
Для впровадження глобальної освіти нам необхідно переглянути існуючі навчальні програми
та використовувати нові підходи до викладання
існуючих дисциплін. Ми можемо проводити навчання на основі діалогу та співпраці або ж бути
націленими на вирішення глобальних проблем,
як в локальних, так і міжнародних масштабах.
Основна задача глобалізованих підходів – це
створення позитивної атмосфери взаєморозуміння та командної роботи, що має сприяти розвитку креативності, критичного мислення та соціальної відповідальності.
Враховуючи досвіт іноземних країн, ми зможемо впровадити глобальну освіту в українських
університетах та вивести підготовку молодих фахівців на новий рівень, гарантуючи світле майбутнє нашій державі.
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Анотація. У статті визначено особливості викладання гуманітарних навчальних дисциплін, зокрема,
української мови за професійним спрямуванням у контексті формування й виховання моральних якостей особистості майбутнього фахівця в галузі медицини. Наголошується на тому, що мова професійного
спілкування – один із найважливіших способів оцінки інтелектуального рівня особистості, основа її сучасного буття та фахового зростання; розглянуто важливість такої професійної якості майбутнього лікаря
як комунікативна складова; зроблено висновок про доцільність використання кафедрою українознавства
та гуманітарної підготовки Української медичної стоматологічної академії комплексу заходів із метою
формування моральних якостей майбутніх медиків.
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BASIS OF MODERN EXISTENCE AND PROFESSIONAL GROWTH
OF INTELLIGENT LEVEL OF FUTURE MEDIC
Summary. The authors identify the features of teaching humanities, in particular, the Ukrainian language for
professional purposes, in the context of formation and education of the moral qualities of the personality of the
future specialist in the field of medicine. The attention is focused on the fact that the language of professional
communication is one of the most important ways to assess the intellectual level of an individual, the basis of
its modern life and professional growth. The article also discusses the importance of such a professional quality
of the future doctor as the communicative component. The conclusion is made about the expediency of using a
set of measures to form the moral qualities of future doctors at the department of Ukrainian studies and humanitarian training of the Ukrainian Medical Stomatological Academy.
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остановка проблеми. У контексті моП
дернізації вищої школи, визнання пріоритетності здобуття якісної освіти особливо важ-

ливого значення набуває проблема виховання
в молодого покоління системи цінностей, спів
звучних з ідеями громадянського суспільства, що
відповідають національним і загальнолюдським
ідеалам як значущий її орієнтир.
Перед сучасною вищою школою стоїть актуальне завдання – готувати не відтворювачів
знань, умінь і навичок, а активних і тактично
гнучких учасників перетворень у соціумі, що
володіють живим рухом думки, творчим і самос

тійним мисленням. Адже психологами встановлено, що «готові знання і факти не сприяють
формуванню самостійності студентів, послаблюють внутрішню мотивацію і призводять до незатребуваності потенціалу особистості» [4, с. 98].
Під впливом науково-технічної революції,
процесів глобалізації в світі, демократизації
та гуманізації суспільства особливо зростає потреба в якісній підготовці студентів вищих навчальних закладів до майбутньої професійної
діяльності. Тому виникла нагальна потреба поновому поглянути на вузівську освіту, яка видається нам на сучасному етапі її становлення як
© Асламова М.В., Мартиросян Л.І., Левченко К.І., 2019
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цілеспрямований процес виховання і навчання
нового покоління фахівців з почуттям обов'язку
і відповідальності перед суспільством, високим
інтелектуальним і творчим потенціалом.
Л. Яковлєв говорив, що в твердженні «… нібито продукцією вузів є спеціалісти», міститься логічна помилка. Учений наголошував, що вищий
навчальний заклад освіти не пологовий будинок,
він не може створити інженера, лікаря, вчителя,
а здатний лише дати навички і знання тому, хто
прагне їх отримати. Інтелігентність – штучний
товар, її не можна виробляти конвеєрним способом. Країна зможе зайняти гідне місце в цивілізованому світі лише тоді, коли вища освіта буде
приналежністю не функціональних одиниць, а
особистостей [10, с. 8].
Науковий аналіз, здійснений ученими, підтверджує, що компонентами особистості є її якості, які проявляються в різних видах діяльності.
Провідною якістю особистості студентів має бути
пізнавальна самостійність, яка проявляється
в активній позиції, в здатності у процесі пізнання ставити перед собою цілі, знаходити способи
і засоби їх досягнення шляхом постійної самоосвіти і самоактуалізації.
Для цього необхідна така організація нав
чально-виховного процесу вищого навчального
закладу, яка дозволить за роки навчання розвинути у студентів ці значущі якості особистості,
навчити їх реалізувати їх в самостійній пізнавальній діяльності, що виділяється серед інших
видів діяльності потребою в знаннях, глибокому
осмисленні і розумінні того, що відбувається.
При цьому слід змістити акценти з предметнопсихологічної підготовки студентів на виховання
у них професійно важливих якостей, високої компетенції, індивідуального стилю діяльності [4].
Аналіз останніх досліджень. Професійна
підготовка медиків стала центром дослідницької
уваги чисельних науковців. Зокрема, О. Андрійчук зосереджує увагу на вихованні гуманності
студентів, Л. Переймибіда студіює розвиток деонтологічної культури майбутніх медиків, виховні аспекти діяльності вищих медичних закладів
освіти висвітлені в наукових роботах Л. Артамонової, С. Бєлан, Г. Бурчинського, Л. Котлярової,
І. Ніколайчук, О. Уваркіної та ін. Склався цілісний науковий напрямок – медична деонтологія,
яка зосереджена на системі вимог до моральноетичної сфери діяльності лікаря. Попри пильну
увагу дослідників, педагогічний аспект виховання морально-етичних якостей майбутніх лікарів
у навчально-виховному процесі медичного закладу освіти ще залишається відкритим.
Головною метою цієї роботи є дослідження й вирішення окресленого питання, де актуальність і доцільність праці зумовлені наявними
суперечностями між:
– об'єктивною потребою суспільства у високопрофесійних медиках, які здатні ефективно працювати в несприятливій соціально-економічній
ситуації, та недостатньою спрямованістю підготовки лікаря на актуалізацію й розвиток його самоврядності на високоморальних засадах в умовах вищої школи;
– необхідністю для ефективної лікарської діяльності цілеспрямованої особистісної активності випускника вищого навчального закладу ме-

дичної освіти й недостатністю засобів мотивації
для її формування у студентів;
– усвідомленням важливості й складності
процесу виховання конструктивних засад організації професійної інтеракції випускника вищої
школи й потребою актуалізації ефективних засобів, спрямованих на забезпечення цього процесу
в сучасній педагогічній науці й практиці.
Виклад основного матеріалу. Задекларована Законом України «Про освіту» загальна
для всіх членів суспільства рівність щодо реалізації здібностей і всебічного розвитку логічно
пов’язана з національною історією, культурою,
освітою. Особливої ж ваги набуває виховання
системи моральних цінностей у професійній освіті, і, насамперед, у медичній сфері, яка несе відповідальність за збереження життя й здоров'я.
«Лікар повинен пам’ятати, – наголошується у Кодексі, – що головний суддя на його професійному
шляху – це, насамперед, совість» [2], а відтак, не
викликає ніяких сумнівів те, що результати професійної діяльності працівника медичної галузі
загалом і лікаря зокрема тісно пов’язані з рисами його моральних якостей.
Ще Арістотель писав: «Морально прекрасною
називають людину досконалої гідності… Адже
про моральну красу говорять з приводу доброти:
морально прекрасною називають справедливу,
мужню, благородну і, взагалі, людину, яка володіє всіма добротами » [3, с. 19].
Поняття «моральні якості» не містить у собі
конкретних вказівок на те, які саме вчинки
є прийнятними. Воно лише узагальнює, характеризує й оцінює окремі аспекти поведінки. Людина повинна сама вирішувати, як їй треба діяти,
щоб проявити певні моральні якості.
Аналізоване поняття обов’язково охоплює такий оцінний аспект, як позитивне чи негативне
ставлення до ситуації.
У фокусі уваги вищої школи, а також предметом нашого наукового дослідження залишаються
питання пошуку моральних якостей особистості,
формування й доцільність використання комплексу заходів щодо особливостей викладання української мови професійного спілкування
у контексті формування та виховання моральних якостей особистості майбутнього фахівця
в галузі медицини.
Моральне виховання – процес, спрямований
на формування й розвиток цілісної особистості.
В основі – формування позитивного ставлення
до Батьківщини, суспільства, людей праці, своїх
обов’язків і до самого себе.
Імпонує думка Т. Лещенко, завідувачки кафедри українознавства та гуманітарної підготовки УМСА, яка слушно підкреслює: «Майбутній
лікар суверенної України – це людина, яка не
тільки досконало володіє своєю спеціальністю,
а й людина високої культури, милосердя, має
широку ерудицію, високу громадянську і національну свідомість. І головне – людина, яка
вдумливо ставиться до найгостріших проблем
сучасного світу, зокрема переймається почуттям
власної причетності до гірких плодів свого «господарювання» на Землі, глобального нищення
природи. Людина, в якій тісно переплітаються
такі, здавалось би, різні вияви культури, як ставлення до культурного, зокрема і мовного гено-
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фонду нації. Вихованню такої людини-фахівця
значною мірою має сприяти процес гуманізації
освіти» [6, с. 42].
На жаль, у системі вищої медичної освіти має
місце тенденція до зниження мотивації щодо вивчення гуманітарних дисциплін, оскільки студент, вступивши до вищого навчального закладу
медичної освіти, налаштований, насамперед, на
здобуття професійних знань, умінь і навичок.
Тільки незначний відсоток майбутніх лікарів
вільно володіє мовою конструктивного діалогу,
вміє правильно й доступно формулювати професійну думку й суспільно-громадську позицію;
інші ж не можуть знайти себе у професії та в соціумі. Утім, такі студенти нерідко позиціонують
себе і своє майбутнє поза межами України або
взагалі не пов’язують подальше життя з медициною через відсутність професійної мотивації.
Отже, недостатнє уявлення про національну
ідею та її реалізацію в системі вищих медичних і стоматологічних закладів освіти, зокрема,
у викладанні гуманітарних дисциплін, впливає
на формування світогляду майбутньої медичної
еліти України. У цьому контексті не йдеться про
професійну відповідність, а, насамперед, про особистісне самовираження лікаря.
Вважаємо, що важко переоцінити значення
слова в системі відносин «лікар – пацієнт». Ним
можливо не тільки викликати функціональні
зміни в організмі, а навіть і призвести до летальних наслідків. Вустами вмілого лікаря мова лікує, невмілого – ранить. У такому разі слово буде
не психотерапією, а ятрогенією [7].
Значний потенціал морального виховання
закладено в курсі «Українська мова за професійним спрямуванням», мета якого – допомогти студентам-медикам удосконалити знання з української мови, оволодіти її стильовими нормами,
опанувати офіційно-діловий стиль спілкування,
навчити свідомо користуватися багатою мовною
палітрою, підвищити рівень культури мовлення.
Під час вивчення курсу української мови реалізується й виховна мета – формування у студентів поваги до мови країни, у якій вони живуть
і навчаються, заохочення знати українську мову
і вдосконалювати культуру мовлення, прищеплення засобами мови пошани й дбайливого
ставлення до народних традицій, історії, культури, науки українського народу, необхідності стати корисним своїй державі.
Кафедра українознавства та гуманітарної
підготовки є академічним осередком гуманітарної освіти й національного виховання, діяльність
якого спрямована на формування світоглядної
свідомості й ціннісної орієнтації студентства,
успадкування молоддю досвіду й багатовікових надбань українського народу як невід’ємної
компоненти професійної компетентності лікаря,
тому доповнюють й употужнюють науковий здобуток працівників кафедри вдало інтерпретовані й екстрапольовані в мовну площину етнонаціональні, етнопсихологічні та соціокультурні
проблеми [11].
Цей вектор наукової діяльності кафедри
сприяє оптимізації процесу впровадження науки
в навчально-виховний процес, допомагає організувати дослідницьку діяльність вітчизняних
та іноземних студентів.
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Члени кафедри ретельно обирають теми досліджень, дбають про те, щоб окремі висвітлені
аспекти могли стати фрагментами майбутніх
комплексних лінгвістичних студій. Наукове
опрацювання обраних членами кафедри проблемних питань та оприлюднення наявних здобутків є край актуальними.
Дослідницька увага працівників кафедри зосереджена на різноаспектному аналізі медичного
дискурсу. Робота над ініціативною НДР проводиться в 3 напрямах: лінгвістичному, лінгводидактичному і соціокультурному. Тематичне коло
наукових досліджень, що стосуються кафедральної теми «Медичний дискурс у парадигмі сучасності: лінгвістичний, лінгводидактичний і соціокультурний аспекти» (державний реєстраційний
номер 0116U003820), окреслене студіюванням
нагальних проблем унормованості терміносистеми стоматологічної галузі, висвітленні особливостей функціонування наукового стилю в мові стоматології, вивченні закономірностей утворення
та вживання медичної термінології на матеріалі
української та російської мов, аналізові шляхів
формування й удосконалення дослідниками,
передовсім лікарями, свого індивідуального наукового стилю, описові стилістично й граматично
вмотивованих засобів ословеснення спеціальних
наукових та професійних понять. Окреслені аспекти дослідження обґрунтовано вкрай гострою
потребою систематизації та уніфікації термінологічного інструментарію медичної сфери [11].
У контексті актуальних гуманітарних ідей
цікавість науковців кафедри викликають проблеми репрезентації національно-мовної картини
світу й культурно-текстової комунікації майбутнього лікаря, мовні, когнітивні й прагматичні
характеристики мовленнєвожанрової парадигми медичного дискурсу, комунікативно-прагматичний аналіз мовних знаків медичного тексту,
лінгвокультурологічні аспекти комунікації в галузі охорони здоров’я та дослідження лінгвоперсоналії сучасного лікаря [11].
Колектив кафедри спрямовує свою роботу не
лише на послідовне вдосконалення професійних
якостей, збагачення й оновлення нової системи
знань і умінь майбутніх медиків, розвиток їх особистісних якостей, самореалізації у процесі професійної діяльності, серед яких: гуманізм, висока загальна культура і моральність, активність
і комунікабельність, рішучість, наполегливість,
ініціативність, вимогливість, уміння володіти
собою, тактовність і самостійність, творча уява,
самокритичність і т. ін. [8].
Ураховуючи духовно-вартісну зорієнтованість, кафедра щорічно проводить зі студентами виховні заходи, присвячені ювілеям видатних діячів української культури і літератури,
Шевченківські дні, День української писемності
та мови (9 листопада), День рідної мови (21лютого), де важливим питанням постають гуманітарні й українознавчі аспекти медицини. Кафедра
є постійним учасником доброчинних акцій, благодійних концертів та патріотичних заходів.
Принагідними для реалізації національнопатріотичного виховання студентів, для ознайомлення з історією та культурою української мови,
мовними звичаями й традиціями українців, мистецькими скарбами, кращими синами й дочками
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рідного народу, з моральними національними
й загальнолюдськими нормами стануть українознавчі матеріали інформаційно-пізнавального, історичного, наукового, професійного, патріотичного змісту.
Студенти презентують не тільки мовленнєву індивідуальність, а й свою громадянську позицію. Особливе значення це має у роботі з іноземними студентами. Варто приділити особливу
увагу культурі мовлення студентів, акцентуючи
на значущості професії лікаря у відбудові держави. Необхідно формувати у студентів переконання, що вдосконалення мовленнєвої культури
сприяє розвиткові моральних якостей: інтелекту,
створенню фахового образу, досягненню соціального престижу.
«Вдосконалення мови майбутніх лікарів, тобто студентів медичних вишів, відбуватиметься
тільки за умов цілеспрямованих і кваліфікованих дій усього професорсько-викладацького колективу навчального закладу, що загалом підвищить рівень професійного спілкування. Кожен
викладач мусить володіти взірцевою професійною мовою, дотримуватися правил етики й естетики спілкування, аби власним прикладом впливати на студентів, постійно стежити за їхньою
усною і писемною мовою, усувати її недоліки,
забезпечувати засвоєння майбутніми лікарями
галузевої терміносистеми, формувати навички
володіння науковим стилем, звертати увагу на
правильне оформлення документів, історії хвороби, на дотримання бібліографічних стандартів, правил цитування тощо» [6, с. 4].
Ми переконані, що саме через мову, літературу й мистецтво виховують моральні якості. Студенти кафедри українознавства та гуманітарної
підготовки готують доповіді за творами видатних письменників-лікарів, таких як: С.В. Руданський, А.П. Чехов, В.І. Даль, М.А. Булгаков,
В.В. Вересаєв, С. Моем та ін.; замислюються над
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питаннями моральності лікаря. Активну участь
у дискусіях також беруть іноземні студенти, репрезентуючи через літературні твори медичні
традиції своїх країн і особливості моральних
норм їхніх культур.
Отже, питанням моральних якостей повинні
приділяти не тільки в спеціалізованому блоці
наук, а й на всіх кафедрах, викладачі яких працюють на молодших курсах. Такий підхід забезпечить більш глибоке й усвідомлене сприйняття
студентами проблем моральності при освоєнні
клінічних дисциплін.
Висновки і пропозиції. Проблема формування моральних якостей студентів-медиків повинна знаходити всебічне відображення
в системі їхньої професійної підготовки, оскільки
моральність медика виступає потужним особистісним підґрунтям його професіоналізму. Такі
моральні якості, як гуманність, порядність, чесність, відповідальність, сприяють виконанню
ним своєї місії як перед суспільством у цілому,
так і перед окремою людиною, пацієнтом, що покладає на лікаря життєво значущі сподівання.
Тому забезпечення в медичному навчальному
закладі умов, необхідних для формування зазначених якостей та опору деструктивним щодо них
чинникам, сьогодні слід розглядати серед основних завдань професійної підготовки медичного
працівника.
Здобутки кафедри українознавства та гуманітарної Української медичної стоматологічної
академії щодо організації навчально-виховного
процесу, поглиблення і розширення професійних
знань, умінь і навичок, забезпечення формування й розвитку комунікативно орієнтованої компетенції особистості та вирішення об’єктивних
потреб створення і впровадження нової мовної
освіти можуть бути використані для удосконалення педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МЕТОДИК І ТЕХНІК НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ
Анотація. В роботі розглядаються основні способи застосування європейських методик навчання іноземної мови для професійного спілкування. Доведено необхідність встановлення тісних міждисциплінарних
зв'язків, в рамках формування компетенцій майбутніх фахівців. Аргументовано розробку принципово
нового професійно-орієнтованого курсу іноземної мови, використання ефективних освітніх технологій, що
робить необхідним впровадження в освітній процес нових методичних рішень.
Ключові слова: професійна мова, професійне спілкування, міжкультурна компетенція, комунікативна
компетенція, інноваційні технології навчання.

roblem study. The current state of highP
er education with emerging trends in its
development puts forward new requirements for

the graduate's professional training and personal qualities. Among the significant ones are deep
professional knowledge and skills, the ability to
use them flexibly, initiative, sociability, creative
activity, readiness for continuous self-development. The competitiveness of a modern specialist
is determined not only by his high qualifications in
the professional sphere, but also by his readiness
to solve professional tasks in the context of foreign
language communication. In this regard, the State
educational standard of higher education requires
taking into account professional specificity when
learning a foreign language, its focus on the implementation of the objectives future professional activity of graduates.
Recent publications analyses. While applied
sciences are constantly searching for ways to improve existing technologies and teaching methods.
One of the central tasks is to optimize the educational process. For a long time, mastering various
types of translation, and mastering special vocabulary was the aim of teaching foreign languages at
technical universities [2]. At present, when the orientation towards learning to read literature on the
specialty has been changed to focus on teaching oral
speech, this problem is of particular relevance [3].
The modern needs of society have necessitated the
creation of new educational complexes designed for
the effective training of future specialists. The reasons for the transition to the training of oral speech
include the expansion of international contacts in

the scientific world, the development of means of
communication and computerization, information
technology, changing demand in the labor market,
the integration and development of scientific and
cultural ties at the European level [4].
Highlighting problem parts which have
not been solved before. The presence of linguistic knowledge enables a graduate of higher education to keep abreast of everything new that is
published in his professional field, equips him with
the achievements of world science, and promotes
their use in his practice. Thus, the academic subject “Foreign Language”, being integrative in its
purpose and interdisciplinary in subject content, is
intended to contribute to the expansion of the educational outlook of students, the socialization of the
personality of future specialists, and their preparation for life in a multi-ethnic and multicultural
world.
Articles aims. The development of international relations, the interpenetration of cultures, as
well as scientific and technical cooperation dictate
the need to address the problem of the formation
of communicative skills of students. At the present stage, intercultural, scientific exchange and
professional interaction can only be carried out by
specialists who are attached to foreign cultures.
The formation of communicative competence occurs through the study of foreign languages in the
course of acquaintance with national characteristics, history, social norms of behavior adopted in
the countries of the language being studied, as well
as the nature of intercultural conflicts and ways to
resolve them.
© Babash Larysa, Ayanda Noma, 2019
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Study main material. The role of foreign languages as a means of international communication
will only increase, becoming the main means of
communication. The leading areas of communication in the professional activities of graduates of
technical universities are: conversation using special technical terms; office work and business correspondence; compilation and translation of technical documentation describing the operation and
maintenance of various devices; conversation using
business vocabulary and conversation on common
topics; participation in seminars, conferences and
presentations [1].
The effectiveness of the educational process for
a given number of hours devoted to training, and
a well-known category of students depends on several components, including: motivation to learn,
training materials, the construction of the learning process or teaching methods, teaching aids, etc.
The complexity of the problem concerning improving education lies in the fact that in order to achieve
the best results, it is necessary that all factors affecting the effectiveness of the educational process
are selected based on analysis of their influence on
the final result of training and, accordingly, they
would all be effective.
The main purpose of studying at the university is to prepare the student for future professional
activities. As a result, the education received must
necessarily be general, encompass many branches of knowledge. In order to determine the field of
professional activity, a university graduate may
take many years during the work activity change
their specialty more than once. Therefore, the more
knowledge in different areas a student receives,
the easier it will be for him to adapt to existing
social conditions. Accordingly, the study of foreign
languages expands the capabilities of the learner,
increases its social significance. However, the expansion of the scientific outlook and the mastery
of knowledge in new areas should not occur at the
expense of the deterioration in the quality of training of the basic subject. The activity of learning
a foreign language in the process of vocational education is determined by the objectives of learning,
that is, the knowledge that the student must acquire as a result of learning.
In general, the process of education can be described as a training of thinking. Along with other
areas of knowledge, the study of a foreign language
leads to the activation of various mental processes. Foreign language skills, even at the secondary
school level, already involve memorizing several
thousand words in a passive dictionary. The study
of grammatical constructions develops logical
thinking, the study of phonetics develops organs of
articulation, listening exercises develop the ability
to comprehend by ear, etc. The study of a foreign
language is the training of the intellect, the development of mental abilities.
It is the system of forming and developing the
ability to communicate in a foreign language plays
an important role in the context of student-centered
learning. Its main principles are implemented in
the methodology of an integrated communicative
approach, the key task of which is to form: linguistic competence (possession of linguistic material for
its use in the form of speech statements); sociolin-

guistic competence (ability to use language units
in accordance with communication situations); discourse competence (the ability to understand and
achieve coherence in the perception and generation
of statements); “Strategic” competence (the ability
to compensate with verbal and non-verbal means
deficiencies in language proficiency); socio-cultural competence (degree of familiarity with the socio-cultural context of language functioning); social
competence (ability and willingness to communicate with others).
Particular importance is the problem of the communicative orientation of studies, that is, learning
a foreign language as the language of professional
communication. The problem facing technical universities is that the amount of time allotted for the
subject “Foreign Language” is very insignificant,
and the tasks facing students in modern conditions
are becoming increasingly complex and formulated as mastering all types of speech activity on the
basis of professional vocabulary, as well as mastering business communication skills. It requires
a special approach to the learning process itself and
its specific field, the methodology of teaching a foreign language or “foreign language as a language
of professional communication” in a technical educational establishment, where students acquire the
knowledge and skills of their future professional
activities with competence motivation, interest in
the learning process. In the search for means of optimizing the process of learning a foreign language
for professional communication, it is necessary to
turn to studying the needs of students, the goals
that they set for themselves, starting classes, that
is, for the optimal organization of speech-thinking activity, motivation is necessary. The motive
explains the nature of any verbal action, whereas
the communicative intention expresses the communicative purpose that the speaker pursues when
planning this or that form of influence on the listener. Motivation is the system of motivating impulses, directing learning activities [2]. Motivation
of learning can be determined by external (narrow-minded) motives and internal motives. External motives are not related to the content of educational material: the motive of duty, responsibilities
(broad social motives), the motive of evaluation,
personal well-being (social motives), lack of desire
to learn (negative motives). Inner motives, on the
contrary, are related to the content of educational
material: motives for cognitive activity, interest in
the content of training (cognitive motives), motives
for mastering general methods of action, identifying cause-effect relationships in the studied educational material (educational cognitive motives) [3].
Interest in the process of learning foreign languages is based on internal motives that emanate
from the most foreign language activity. Thus, in
order to maintain interest in the subject, the teacher must develop inner motives for the students. At
the same time, the key and decisive parameters are
those that are inherent in a particular student: personal experience, context of activity, interests and
inclinations, emotions and feelings, world view,
status in a team.
It enables students to cause true motivation.
In this case, inner motivation works; motivation
is not introduced into learning from outside but is
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a direct result of the teaching method itself, the development of interpersonal relations and the creation of emotional well-being in the classroom, which
in turn will ensure an increase in the effectiveness
of learning foreign language communication. Thus,
the motivation itself becomes important [4]. In the
system of learning a foreign language culture, there
are means of maintaining motivation for cognitive,
developmental and educational activities, which
ultimately causes the student to have communicative motivation. However, in the general structure
of motivation the dominant motive is the one that
determines the learning activity and the formation
of an attitude towards it. This is a cognitive motive,
since it is based on a constant desire for knowledge;
and there is a connection with the content and organizational side of the learning activity itself.
Learning optimization is also closely related to
the notions of effectiveness and intensification of
learning. The effectiveness of the educational process is its main characteristic, which shows in one
way or another how truly the result of the educational process differs from the planned, intentional
(desired) result. In the conditions of technical universities, the increase in the effectiveness of foreign
language education is impossible without an increase in the intensification of education. The main
factors of increasing intensification are increasing
the focus of training, enhancing the motivation of
learning, increasing the informative capacity of educational content, introducing innovative technologies, which ultimately determines the optimization
of education. Intensification is the increase in the
effectiveness of training by means that appear to be
the most advantageous for specific conditions complex of these means. Optimization criteria are the
success in mastering the knowledge, skills and abilities being trained; the degree of compliance of learning outcomes with the requirements of the training
program; the degree of compliance learning outcomes with the maximum capabilities; correspondence of expenses of time and efforts of the teacher
and the student to the current standards. As an
optimization tool in terms of teaching a foreign language at technical university, there are educational
technologies integrated into the general complex of
educational and methodological measures. The task
of training a qualified specialist in a foreign language is to read and understand the original text
in a specialty without a dictionary; to extract information with the purpose of its practical use (for example, students when writing essays, term papers
and dissertations, to participate in seminars, etc.);
to make abstracts in a foreign language; translate
special texts from a foreign language into Ukrainian
using a dictionary; to talk, to take part in discussions on the problems of the specialism [5]. Student
must master the language of the specialty to study
the features of scientific and technical discourse.
However, at present, there are neither generally accepted methods for quantifying this ratio, nor
a universal criterion for determining the correlation of types of speech activity, which would significantly simplify the definition of the optimal ratio,
as well as unify the textbooks used for the same
category of students.
Thus, the study of opportunities for the intensification of teaching speaking in a foreign language in
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the process of training of students at technical universities based on determining the most effective
correlation between types of speech activity used
in teaching will improve the efficiency of teaching
speaking a foreign language in the educational and
professional sphere based on the ratio of listening
speaking, reading and writing. The most promising
is the development of curricula and teaching aids
to improve this process based on the ratio of speech
activity, to determine the associated quantitative
characteristic of the educational process and the
role of types of speech activity in the formation of
the ability to speak in a foreign language.
Therefore, the main content of the educational
and methodical complex of a new generation should
be professional and oriented business communication with the dominant speaking, including the
translation of industry-specific authentic texts. The
course is advisable to build on a qualitatively new
content with careful selection of educational speech
material corresponding to the specifics of the future professional activity of students of a technical
college. The main part should be the tasks aimed
at developing and developing the skills of the oral
form of communication in combination with the
skills of writing and translation [1]. Educational
complex will include: an exemplary program of discipline; working module program specialty; educational and methodical literature (basic textbooks
on the discipline, teaching hand-outs and instructions); informational support (computer training
programs, programs for a language laboratory, tables and posters); laboratory equipment; tests must
also contain authentic textual material that meets
the specifics of the future professional activity of
students at a technical university.
The main sources for creating a new course
should be: Internet sites on various specialties, professional forums, electronic versions of professional
conferences and presentations, various periodicals,
advertising booklets, articles from periodicals, business documentation samples in English of specialized joint ventures, video materials. The widespread
use of elements of role-playing and business games
along with the use of ICTshould optimize the learning process. Professional orientation of the course
affects the selection of the content of studies with
students of a particular specialty. When organizing
training, it should be taken into account the psychological characteristics of the students [5].
Mastering conversational speech is impossible
to imagine without acquiring the skills of translating field literature selected for a particular specialty. Each specialty at a technical university requires the selection of material for the formation
terminological dictionary based on the needs of the
department and the requirements for the special
knowledge of senior students, graduate students,
bachelors, masters. Consultations with leading
experts of the university, clear wording and ideas
about the subject of auditory texts for reading, discussing, understanding and using graduates in future professional activity.
It contributes to the formation interdisciplinary connections and obtaining the necessary basic
knowledge while simultaneously working out the
correct pronunciation and use of field vocabulary
under the guidance of a teacher in the classroom.
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Conclusions. Phased training for professionally and oriented foreign language communication
contributes to the formation of speech and thought
activity, the development of a sense language and
is part of the professional competence of future professionals. Achieving this goal is connected with
the solution of the following tasks: selection of
speech and language material; determination of its
volume and classification by levels; the formulation
of a mechanism for mastering speech, including
writing, as one of the most difficult types of audit
activity; development of criteria and type of control;
the creation of multimedia courses with the ICT usage for student’s independent work. The solution of
these tasks will contribute to the creation of an educational and methodological complex for teaching
foreign languages at technical universities.
The immediate objectives of learning are also determined by the role that foreign language skills play

in the implementation of professional activities. Consequently, the objectives of training should be determined in such a way that, as a result of the educational process, a graduate of a technical university does
not only have special knowledge, but also be prepared
to carry out a professional activity in a broader sense.
In conclusion, it should be noted that the use of elements European teaching methods is advisable in
classes at technical universities, since it provides
interest in the language, contributes to motivation
and increases development efficiency of teaching. To
achieve the best results, the following recommendations should be taken into account: when selecting additional material, the teacher should consider which
phase of the lesson is best suited; adequate time should
be given to each phase of the exercise; it is preferable
to use original, memorable tasks and, where it is justified by the subject of the lesson, strive to expand the
cross-cultural and general cultural knowledge.
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остановка проблеми. Серед найбільш
П
актуальних проблем сучасного перекладознавства чільне місце посідає вивчення осо-

бливостей англо-українського перекладу науково-технічної літератури [5; 7 та ін.], зокрема
перекладу термінів, оскільки англійські терміни
становлять важливу складову частину науково-технічних текстів і одночасно являють собою
одну з найголовніших проблем їх перекладу.
Переклад термінів завжди становить певні
труднощі для перекладача, через те, що у різних
країнах світу наука й техніка перебувають у постійному розвитку. Цю тенденцію можна пояснити постійно зростаючим потоком англомовної інформації з різноманітних галузей знань, а також
процесами міжнародної інтеграції та глобалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Протягом останніх десятиріч перекладознавство
збагатилося науковими розвідками, присвяченими розгляду різноманітних аспектів перекладу науково-техінчної літератури, зокрема
перекладу термінів. Високий внесок у розвиток
теорії та практики перекладу зробили Н. Александрова, А. Бєлова, Л. Борисова, Ю. Зацний,
Р. Зорівчак, Т. Кияк, А. Коваленко, В. Комісаров, А. Науменко, Е. Скороходько, О. Старикова,
О. Суперанська, O. Чередниченко, Л. Черноватий та ін. Особливості термінологічних одиниць,
а також способи їх перекладу українською мовою вивчалися багатьма лінгвістами, серед них
Б.Н. Головін [2], С.В. Єлісєєва [4], А.Я. Коваленко [7], В.І. Карабан [5], В.І. Корунець [9; 10],
Д.С. Лотте [14] та інші.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Хоча терміни були
об’єктом досліджень багатьох фахівців, подальшого вивчення потребують особливості перекладу багатокомпонентних термінів з англійської
мови на українську, адже хоча на перший погляд здається, що зазначена проблема цілком
досліджена, утім переклад термінів, котрі не мають еквівалентів в українській мові залишається
актуальним питанням для сучасних науковців,
оскільки через собливості англійської та української мов перекладач може стикнутися із певними проблемами при їх перекладі, незалежно від
ступеня володіння мовою оригіналу та мовою перекладу чи від об’єму його фонових знань.
Мета статті. Метою даної роботи є дослідження лінгвальних особливостей англійських
багатокомпонентних термінів та особливостей їх
відтворення українською мовою за допомогою застосування лексичних трансформацій.
Виклад основного матеріалу. Термін (від
лат. terminus – межа, кінець) – слово або словосполучення, що визначає чітко й однозначно
окреслене поняття і його співвідношення з іншими поняттями в межах певної сфери.
У науковій літературі можна знайти різні класифікації термінів за їх структурою, проте у даній
роботі ми поділяємо точку зору авторів, які поділяють терміни на однокомпонентні та багатокомпонентні. До однокомпонентних термінів відносимо такі терміни, що складаються лише з однієї
лексичної одиниці. До багатокомпонентних термінів зараховуємо терміни, до складу яких входять
декілька лексичних одиниць. Відповідно багатокомпонентний термін – це синтаксична конструк-
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ція, яка складається із кількох слів – компонентів,
семантично і синтаксично пов’язаних між собою,
та номінує спеціальний предмет, поняття чи процес певної галузі знань [8, c. 21].
Багатокомпонентний термін має властивості
терміна, з одного боку, та властивості словосполучення, з другого. Як термін він характеризується
системністю, наявністю дефініції, тенденцією до
моносемії в межах свого термінологічного поля,
відсутністю експресії, стилістичною нейтральністю. Як словосполучення – це певна синтаксична
конструкція, що складається з декількох слів на
основі підрядного граматичного зв’язку [16, с. 193].
Багатокомпонентні терміни відіграють значну
роль у терміносистемах досліджуваних мов, оскільки за допомогою синтаксичного способу утворилося
від 60% до 95% складу термінологій європейських
мов, що свідчить про їх переважання багатокомпонентних термінів над однокомпонентними [3].
Відповідно синтаксичний спосіб побудови нових
термінів можна назвати найбільш продуктивним,
що пояснюється високою здатністю лексичних одиниць до різноманітного комбінування й можливістю збільшувати склад компонентів у міру нагромадження ознак, за допомогою яких здійснюється
послідовна диференціація певних явищ [13, с. 11].
Термінологічні словосполучення відтворюють
родо-видову ієрархію терміносистеми. Стрижневим в аналітичних термінах виступає іменник,
оскільки саме він виконує таксонімну функцію,
ви¬ражаючи родове поняття, а видовими виступають залежні іменники, прикметники, інколи
прислівники [6, c. 62].
Що стосується особливостей перекладу багатокомпонентних термінів, то насамперед, варто
зазначити, що як загальновживані слова з однієї
мови на іншу терміни не перекладаються. Найпоширенішою та найуживанішою є така модель
перекладу термінів: «поняття – український термін», а не «іншомовний термін – український
термін». Тлумачення і переклад термінів базується на умінні сприймати термін у цілому з урахуванням значення всіх його терміноелементів.
З метою забезпечення адекватного перекладу
термінів, необхідно мати належну мовну інтуїцію, володіти термінологією рідної мови та мати
ґрунтовні фонові знання у відповідній галузі,
причому повне розуміння тексту перекладачем
є обов'язковою умовою адекватного перекладу
будь-якого науково-технічого тексту, оскільки
механічне заучування / відтворення термінів,
без проникнення у їх сутність, без знання відповідних явищ та процесів, про які йдеться в тексту
оригіналу, може призвести до грубих помилок
у перекладі. Через це лінгвістові-перекладачу
у своїй роботі необхідно обов’язково користуватися не лише довідковою літературою з відповідної
галузі, спеціалізованими лексикографічними
джерелами та пошуковими мережати системи
Інтернет, а й тісно співпрацювати з фахівцями
відповідної галузі.
Загалом процедура перекладу атрибутивних
словосполучень складається з таких операцій:
1. Дихотомічне членування терміну на означувальний та означуваний компоненти (ними
можуть бути слово або група слів) до тих пір,
поки кожний з компонентів не буде представлено одним або двома словами.
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2. Встановлення характеру семантичних зв'язків
між складовими означуваного компоненту [5].
Зазвичай за основу багатокомпонентних термінів беруться найбільш уживані і загальноприйняті терміни. Особливі труднощі перекладу
викликають саме вони, оскільки їх значення не
завжди точно відповідає значенню складових
елементів. До того ж, у деяких випадках спостерігається зміна порядку компонентів атрибутивної групи [18].
Крім того, досягнення адекватності перекладу
серед усього іншого пов’язане з умінням грамотно
ідентифікувати перекладацьку проблему і здійснити відповідну перекладацьку трансформацію.
На сьогодні існує безліч визначень та класифікацій перекладацьких трансформацій запропонованих різними науковцями. Так, наприклад, Я.І. Рецкер визначає трансформації
як «прийоми логічного мислення, за допомогою
яких ми розкриваємо значення слова вихідної
мови в контексті та знаходимо йому відповідність в мові перекладу [17, c. 34].
Л.С. Бархударов визначає перекладацькі
трансформації як численні і якісно різноманітні міжмовні перетворення, які здійснюються
для досягнення перекладацької еквівалентності
(«адекватності перекладу») всупереч розбіжностям у формальних і семантичних системах двох
мов. За визначенням Л.С. Бархударова, при
перекладацьких трансформаціях відбувається
заміна окремих лексичних одиниць (слів і стійких словосполучень) вихідної мови лексичними
одиницями мови, які не є їх словниковими еквівалентами, тобто взятими ізольовано, що мають
інше референційне значення, ніж передані ними
в перекладі одиниці вихідної мови [1, c. 89].
Зазвичай виокремлюють два типи перекладацьких трансформацій: граматичні та лексичні.
У своїй роботі «Курс перекладу» Латишев Л.К.
визначає лексичні трансформації як «відхилення від словникових відповідників». Лексичні
трансформації застосовуються головним чином
через те, що обсяг значень лексичних одиниць
мови оригіналу та мови перекладу не збігається
[11, c. 145].
До причин, що зумовлюють використання
лексичних трансформацій при перекладі слід
віднести:
1. Різне бачення предметів об'єктивної дійсності, засноване на виділенні в відповідних словах двох різних мов двох різних ознак.
2. Різницю в семантичній структурі слова.
3. Різницю в сполучуваності.
4. Традиційне для кожної мови вживання слова або слів [12, c. 89].
Зупинимося більш детально на способах перекладу англійських термінів-словосполучень на
українську мову, які мають найбільшу питому вагу.
У разі якщо лексикографічні джерела не дають точного еквівалента певного терміна або коли
варіантні відповідники певного терміна мови оригіналу відсутні, зазвичай при перекладі англійських багатокомпонентних термінів використовуються: транскодування, калькування, описовий
переклад (у даній роботі, услід за В.Н. Комісаровим, ми не розрізняємо поняття «спосіб перекладу» та «перекладацька трансформація»), конкретизація, додавання, а подекуди – вилучення.

Калькування є одним з найпростіших способів перекладу термінів-словосполучень, і полягає у здійсненні дослівного перекладу, приміром:
line watermark – лінійний водяний знак, drafting
table – креслярський стіл.
У наведених прикладах українські відповідники англійських термінів утворені шляхом вибору першого словникового відповідника кожного з компонентів.
Калькування може застосовується не лише
при перекладі усіх компонентів багатокомпонентного терміна, а й для відтворення лише одного з його компонентів.
Описовий переклад полягає в передачі
значення слова за допомогою розширеного пояснення, наприклад: Arctic oil – нафта, яка видобувається на північному сході Канади; customs
terminals – термінали, де здійснюється митний
контроль; Beaumont oil – дорожнє масло з техаської нафти.
Перевагою описового перекладу є можливість
найбільш повного розкриття суті явища, що описується, а його основний недолік – певна громіздкість.
Під час перекладу англійських багатокомпонентних термінів неминуче постає питання компресії в мові, оскільки це характерне для англійської мови явище не спостерігається в українській
мові, через що стислість виразів англійської мови
створює великі труднощі під час їх перекладу
українською мовою, вимагаючи декомпресії [18].
Тому у деяких випадках для того, щоб правильніше і зрозуміліше передати зміст тексту
перекладу, перекладачеві може знадобитися використати додавання, тобто ввести кілька додаткових слів. Ця трансформація застосовується
через відмінності синтаксису, граматики, відсутності чітких лексико-семантичних еквівалентів
у мові перекладу, а також іноді з суто стилістичних міркувань [15, c. 29].
Зокрема, слід звернути увагу на переклад термінів-словосполучень за допомогою використання
різних прийменників, наприклад: barrier sentry –
вартовий біля шлагбауму, air filter oil – масло для
повітряних фільтрів, wall-bearing construction –
конструкція з несучими стінами.
При перекладі можуть додаватися лексичні
одиниці, які належать до інших частин мови, наприклад: concrete-bent structure – конструкція
з бетонних вигнутих елементів.
Для перекладу окремих компонентів багатокомпонентних термінів може використовуватися
траскодування, за якого звукова та/або графічна форма слова вихідної мови передається засобами абетки мови перекладу, наприклад: colour
printer – кольоровий принтер, tape perforator –
стрічковий перфоратор, fuse resistor – запобіжний резистор.
Втім, перш ніж застосовувати цей спосіб перекладу, власне як і при використанні описового
перекладу, перекладач повинний переконатися,
що в мові перекладу відсутній перекладний відповідник терміна, що перекладається, інакше через транскодування в мові перекладу можуть виникнути дублетні (синонімічні) терміни [5, с. 283].
При здійсненні англо-українського перекладу
також можливе застосування конкретизації, за
якої одиниця з більш широким значенням передається в мові перекладу одиницею з більш вузь-
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ким значенням: antitheft unit – пристрій протиугінної сигналізації, acid-refined oil – масло
сірчанокислотної очистки, storage unit – блок
пам’яті.
Вилучення припускає ігнорування в процесі перекладу деяких семантично надлишкових
слів, які не несуть важливого смислового навантаження, а їх значення часто комплексно відновлюється в перекладі [9, c. 157]. Вилучати можна лише ті елементи смислу, що певним чином
дублюються в оригіналі за нормами мови оригіналу або передача яких мовою перекладу може
порушити норми останньої [5, c. 311–312]. Наве-

Список літератури:
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демо приклади: accumulator unit –акумулятор,
assisted take-off unit – прискорювач взльоту.
Висновки і пропозиції. Таким чином, переклад багатокомпонентних термінів викликає
певні труднощі. З метою забезпечення перекладу зазначених термінів українською мовою, варто використовувати калькування, описовий переклад, траскодування, а також конкретизацію,
додавання та вилучення.
Перспективи подальшої роботи вбачаємо у дослідження англо-українського перекладу багатокомпонентних термінів, котрі відносяться до різних технічних дисциплін.
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ТИПОВІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ У КРИТИЦІ
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ НАУКОВИХ СТАТЕЙ З ПОЛІТОЛОГІЇ)
Анотація. У статті наводиться аналіз засобів вираження негативної оцінки у критиці в англомовних
наукових статтях з політології – одного з видів наукової статті – провідного жанру наукового дискурсу.
Продемонстровано, що негативна оцінка у критичних зауваженнях у статтях зазначеного типу може бути
виражена експліцитно та імпліцитно. За експліцитного способу вираження негативної оцінки застосовуються оцінні маркери – лексичні та лексико-граматичні засоби. До лексичних засобів належать мовні
одиниці, що використовуються для актуалізації негативної оцінки, серед котрих найбільшу питому вагу
мають прикметники, іменники, дієслова та прислівники. Лексико-граматичний тип утворюється за низкою зразків, які можуть бути зведені до структури загальнозаперечного речення. Типові для критичних
зауважень з англомовних наукових статей з політології експліцитні лексико-граматичні засоби вираження негативної оцінки включають заперечення присудка, додатка та підмета, що здійснюються за допомогою застосування негаторів. Імпліцитний спосіб вираження негативної оцінки реалізується за допомогою мовних одиниць позитивної чи нейтральної семантики, які разом в контексті надають висловленню
негативного оцінного значення і у переважній більшості випадків вказують на необхідність здійснення
подальших дій або мають футуральну семантику. Установлено, що експліцитний спосіб вираження негативної оцінки у критичних зауваженнях в англомовних наукових статтях з політології суттєво переважає
імпліцитний. При цьому, що стосується експліцитної вербалізації негативної оцінки, лексичні засоби використовуються частіше, ніж лексико-граматичні.
Ключові слова: англомовний науковий дискурс, експліцитні засоби, жанр, імпліцитні засоби, критика,
критичне зауваження, лексико-граматичні засоби, лексичні засоби, наукова стаття з політології,
негативна оцінка.
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TYPICAL MEANS OF NEGATIVE EVALUATION IN CRITICISM (ON THE MATERIAL
OF THE ENGLISH-LANGUAGE RESEARCH ARTICLES IN POLITICAL SCIENCE)
Summary. The article analyzes typical means of expressing negative evaluation in criticism in English-language research articles in Political science, which are considered to belong to one of the types of the research
article – the leading genre of scientific discourse. It has been demonstrated that negative evaluation in critical
remarks in English-language research articles in Political science can be expressed explicitly and implicitly.
Explicit way of expressing negative evaluation uses markers, i.e. lexical and lexico-grammatical means. Lexical means include linguistic units typical for expressing negative evaluation, among which adjectives, nouns,
verbs, and adverbs are the most numerous. Lexico-grammatical way of expressing negative evaluation is formed
according to a number of patterns, which can be reduced to the structure of the general negative sentence. Typical for critical remarks in English-language research articles in Political science explicit lexico-grammatical
means of negative evaluation include negation of the predicate, object and subject of the sentence carried out by
means of using specific negators. Implicit way of expressing negative evaluation is performed with the help of
linguistic units with positive or neutral semantics, which collectively in the context give negative semantics to
the utterance and typically indicate the need for further action or have future meaning. It has been established
that explicit means of negative evaluation in critical remarks in English-language research articles in Political
science are more frequently used than implicit ones. Furthermore, as far as explicit means of negative evaluation are concerned, explicit lexical means are used more often than lexico-grammatical ones.
Keywords: critical remark, criticism, English-language scientific discourse, explicit means, genre, implicit
means, lexical means, lexico-grammatical means, negative evaluation, research article in political science.

остановка проблеми. У сучасному сусП
пільстві, яке у світовому масштабі здійснює
перехід від індустріального / постіндустріального
до інформаційного, наука відіграє важливу роль,
тому значна увага дослідників-мовознавців приділяється вивченню наукової комунікації, за посередництвом якої здійснюється поширення наукового досвіду в середовищі фахівців.
Оскільки для наукової спільноти сьогодення
англійська мова стала мовою міжнародного спілкування (lingva franca) [11–13 та ін.], вивчення
норм та особливостей англомовної наукової комунікації набуває особливої значущості. Тому протягом тривалого часу спостерігаємо посилення
уваги мовознавців до вивчення різноманітних ас© Балацька О.Л., 2019

пектів англомовного наукового дискурсу [4; 9; 10],
зокрема його жанрів [5; 21], чільне місце серед
котрих займає наукова стаття [5; 21], яка містить
такий обов’язковий компонент як критику.
Знання про наукову критику, об’єктивовану
в англомовній науковій статті, уважаємо корисним як для розвитку лінгвістичної теорії, так
і для практичного застосування вітчизняними
науковцями – представниками різних дисциплін, які сьогодні все більше прагнуть інтеграції
у світове наукове співтовариство.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Наукова критика неодноразово була об’єктом наукових розвідок [6–8; 14–20], причому останні виконані переважно закордонними вченими, які на-
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голошують на недостатній вивченості цього об’єкта
спостереження [10]. Зокрема у науковій літературі
описано формально-структурні, змістові та функціональні характеристики критичних зауважень
в англомовній науковій статті [1; 2; 6; 7 та ін.].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Незважаючи на наявність публікацій, присвячених аналізу засобів
вираження негативної оцінки у критичних зауваженнях в англомовній науковій статті у цілому [1], окремого висвітлення потребують засоби
актуалізації аксіологічного змісту у критичних
зауваженнях з наукових статей з окремих дисциплін, зокрема з політології.
Мета. Приймаючи до уваги надзвичайно велике значення критики для розвитку наукової
думки та зростання необхідності здійснення англомовних публікацій у закордонних виданнях,
було поставлено за мету виокремити та проаналізувати засоби вираження негативної оцінки
в англомовних наукових статтях з політології.
Виклад основного матеріалу. Наявні розвідки засвідчують, що критика – це процес та результат розумової діяльності людини, реалізований у формі активної мовленнєвої діяльності
[3, с. 12], інакше кажучи, явище дискурсивної
природи, яке має вивчатися в термінах відповідної теорії. Тому критику / критичне зауваження
(КЗ) визначаємо як вербально виражене негативне ставлення автора до певного (фрагмента)
наукового дослідження [1, с. 1].
У результаті аналізу фактичного матеріалу,
яким були 259 критичних зауважень, отриманих
з 35 статей з політології, опублікованих в електронних наукових журналах Великої Британії
та США за 2009–2011 рр., було встановлено, що
негативна оцінка (аксіологічний зміст критики /
КЗ) в англомовних наукових статтях з політології (АНСП) може бути виражена як у експліцитний, так і в імпліцитний спосіб.
Експліцитне вираження оцінки – прямий
спосіб об’єктивації ставлення суб’єкта до об’єкта,
здійснюється за допомогою використання лексичних або лексико-граматичних засобів, відповідно КЗ, у котрих негативна оцінка виражена
у експліцитний спосіб, можна поділити на два
типи.
У КЗ першого типу негативна оцінка вербалізується за допомогою експліцитних лексичних
засобів (57,54% від усіх КЗ з АНСП).
Частиномовний аналіз експліцитних лексичних засобів вираження негативної оцінки у критиці в АНСП продемонстрував, що до їхнього
числа належать прикметники, іменники, дієслова та прислівники.
Найбільшу питому вагу серед мовних одиниць, які застосовуються для вираження експліцитної оцінки в КЗ з АНСП, мають прикметники (38,02% від усіх експліцитних лексичних
засобів актуалізації негативної оцінки), серед
котрих було зафіксовані, приміром: anecdotal,
bad, controversial, difficult, faulty, inappropriate,
inconsistent, incorrect, irrational, irresponsible,
poor, problematic, questionable, useless, wrong та
ін., наприклад:
(1) However, research is of poor quality in small
and medium-sized firms, apart from those already
involved in high-tech production.
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У КЗ з АНСП для вираження негативної оцінки трохи рідше використовуються іменники (36,55%
від усіх експліцитних лексичних засобів актуалізації негативної оцінки), серед яких були зафіксовані такі: damage, danger, drawback, error, fallacy,
failure, gap, imperfection, inadequacy, lack, limitation,
problem, oversimplification тощо, наприклад:
(2) The present class divisions emphasized by
#OWS, where a monolithic class of merely 1% of the
population is having more combined wealth than
99% of the population, is only a half truth, or better
an oversimplification.
Меншою кількістю у проаналізованих фрагментах представлені дієслова з негативною семантикою (17,3% від усіх експліцитних лексичних засобів актуалізації негативної оцінки, серед
яких були зафіксовані: doubt, fail, ignore, lack,
limit, miss, misuse, overvalue, overuse, і т. д.:
(3) In addition, polls and surveys miss
approximately a quarter of adults (Brehm, 1993;
Smith, 1983), and those unlikely to be respondents
are also unlikely to read books.
Частка прислівників – маркерів негативної
оцінки у проаналізованих КЗ з АНСП була несуттєвою (8,15% від усіх лексичних засобів експліцитного вираження оцінки в КЗ), серед них, наприклад, виявилися такі: inadequately, incorrectly,
hardly any, negatively, only, rather (than):
(4) In 2009, Young embarrassed TSA by posting
an inadequately redacted manual that included
airport metal detectors settings and a list of countries
whose passport-holders require special scrutiny.
У КЗ другого – лексико-граматичного –
типу негативна оцінка експліцитно вербалізується за допомогою граматичних засобів – операторів заперечення – негаторів у поєднанні з лексичними одиницями позитивної або нейтральної
семантики [1] (17,15% від усіх КЗ в АНСП).
Як свідчить аналіз матеріалу, найбільшу питому вагу в КЗ з АНСП має заперечення присудка (65,15% від усіх зареєстрованих лексико-граматичних засобів), яке здійснюється за
допомогою негатора – заперечної частки not (n’t)
за двома моделями.
Перша модель – заперечення складеного дієслівного присудка (70,9% від усіх КЗ в АНСП,
в яких використовується заперечення присудка),
що зазвичай реалізується у таких модифікаціях:
• Допоміжне дієслово do у формі теперішнього або минулого часу + not + основне дієслово
(29,9% від усіх КЗ з АНСП, в яких заперечується
присудок), наприклад:
(5) As mentioned above PPS possibly causes
many analytical and political caveats because it
does not reflect the real regional price levels.
• Модальне дієслово + not + основне дієслово
(18,19% від усіх КЗ з АНСП, у котрих використовується заперечення присудка), приміром:
(6) Though both exercise design doctrine and the
literature include discussion of exercises of varying
levels of realism, we could not find a systematic
examination of the different ways the realism of an
exercise is “relaxed” and how the different options
affect the potential value of the information coming
out of an exercise.
Другу модель – заперечення складеного іменного присудка (33,73% від усіх КЗ в АНСП, у котрих зафіксовано заперечення присудка) в КЗ з
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АНСП – можна представити у такому вигляді:
дієслово be у формі теперішнього або минулого
часу + not + іменна частина, подана прикметником або пасивним дієприкметником, наприклад:
(7) <…> in a number of cases examined by the
committee, it is not clear what problem is being
addressed.
Окрім заперечення присудка в КЗ з АНСП,
застосовується також заперечення додатка
(13,92% від усіх лексико-граматичних засобів) із
використанням заперечного займенника no, що
здійснюється за моделлю:
• (формальний) підмет + be, etc. + no + додаток, наприклад:
(8) There is no analysis of the Systemic causes of
the multidimensional crisis we face.
У КЗ в АНСП було зареєстровано також заперечення підмета (10,9% від усіх лексико-граматичних засобів), що реалізується за моделлю:
• негатор (no) + підмет:
(9) Despite the necessity and urgency of accurate
regional price statistics demonstrated above no deeper
research has been undertaken in this field yet as far as
we know either on national or international grounds.
Як зазначалося, негативна оцінка в КЗ в
АНСП також може бути об’єктивована в імплі-
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цитний спосіб (25,34% від усіх КЗ з АНСП).
Для цього в АНСП зазвичай застосовуються мовні одиниці позитивної чи нейтральної семантики, котрі в своїй сукупності в контексті надають
висловленню негативного оцінного значення та
можуть вказувати на необхідність здійснення подальших дій або мати футуральну семантику:
(10) Scholars need to pay more attention to the
relationships between patterns of everyday life and
political attitudes and behavior.
Висновки і пропозиції. Таким чином, проведене дослідження дає змогу прийти до висновку про те, що засоби вираження негативної
оцінки в критичних зауваженнях з англомовних
наукових статтей з політології досить різноманітні. При цьому експліцитний спосіб вираження негативної оцінки має значно більшу питому вагу, аніж імпліцитний. Крім того, у межах
експліцитного вираження оцінки у критичних
зауваженнях з англомовних наукових статей
з політології лексичні засоби переважають над
лексико-граматичними.
Перспективи подальшої роботи вбачаємо у детальному вивченні засобів вираження негативної оцінки в англомовних наукових статтях з інших дисциплін.
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РОЛЬ ПРЕСУПОЗИЦІЇ У СТВОРЕННІ КОМІЧНОГО ЕФЕКТУ
В НІМЕЦЬКОМОВНОМУ АНЕКДОТІ
Анотація. У статті встановлюються типи пресупозиційних імплікатур та їхня роль у створенні комічного
ефекту в німецькомовному анекдоті. Актуалізація пресупозиції відбувається на ґрунті: 1) інтендування
мовцем фактивної, лексичної або структурної пресупозиції висловлення; 2) імпліцитного заперечення
адресатом екзістенційної пресупозиції висловлення мовця. Інтендована пресупозиція висловлення використовується автором анекдоту в гумористичному пуанті в якості пресупозиційної імплікатури. Актуалізація пресупозиційної імплікатури в анекдоті відбувається на рівні вертикальної комунікації з можливістю залучення горизонтальної комунікації.
Ключові слова: анекдот, вертикальна комунікація, горизонтальна комунікація, імплікатура,
пресупозиція, пуант.
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ROLE OF PRESUPPOSITION IN CREATING COMIC EFFECT IN GERMAN JOKE
Summary. The article establishes the types of presuppositional implicatures and their role in creating a humorous effect in German joke. Actualization of the presupposition takes place on the basis of: 1) the speaker’s intending a factual, lexical or structural presupposition of the utterance; 2) the addressee’s implicit negation of the
existential presupposition of the speaker’s utterance. An intended presupposition is exploited by the author of the
joke in a humorous pointe as a presuppositional implicature. Actualisation of the presuppositional implicature in
the joke occurs at the level of vertical communication with the possibility of attracting horizontal communication.
Keywords: joke, horizontal communication, implicature, pointe, presupposition, vertical communication.

остановка проблеми. Найпоширенішою
П
формою вираження лінгвістичного гумору в усному мовленні є анекдот – самостійний

популярний жанр художнього тексту фольклорного походження, який становить «коротку усну
оповідь гумористичного або сатиричного ґатунку з дотепним фіналом» [8, с. 42]. Стилістичний
прийом, який виражає дотепне закінчення анекдоту, називають пуантом або пуйнтом (франц.
pointe – вістря, гострий кінець) [8, с. 570]. Пуант
анекдоту сприймається як звільнення від спричиненої сюжетом напруги та викликає сміх –
емоційно-сміхову реакцію на анекдот. Сміх слухача свідчить про те, що він зрозумів пуант.
Пересічний мовець не замислюємося над
механізмами виникнення комічного ефекту
в анекдоті. Але для лінгвіста анекдоти є невичерпаним дослідницьким джерелом, адже в них
представлено саме лінгвістичний, вербальний
гумор – який виникає на ґрунті мовних засобів,
на противагу гумору ситуативному. Навіть якщо
в анекдоті презентується певна комічна ситуація, це відбувається за допомогою мови. Тому
цей жанр гумористичного тексту завжди надає
плідний і актуальний матеріал для лінгвістичного аналізу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Основи вивчення анекдоту в лінгвістиці закладено в працях радянських лінгвістів [4; 9; 16, с. 492].
Наразі дослідження продовжуються на матеріалі різних мов [7; 11; 12; 14; 17]. В основі анекдоту лежить категорія комічного, яка вважається однією з найскладніших категорій естетики
[3, с. 7]. Когнітивну сутність комічного лінгвісти
визначають як інкогруентність, тобто несумісність, недоречність, невідповідність нормі певних ідей, явищ, речей, яка спричиняє сміховий
ефект [17, с. 55].

Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. У лінгвістичному гуморі,
який протистоїть гумору ситуації, інконгруентність
створюється мовними засобами. Зокрема, проявом
інкогруентності є імплікатура, оскільки вона базується на порушенні відповідності буквального
значення та імпліцитного смислу висловлення.
В анекдоті імплікатура може в складі гумористичного пуанту викликати комічний ефект.
Теорія імплікатур П. Ґрайса [2] перебуває у руслі провідних антропоцентричних напрямків сучасного мовознавства і спроможна слугувати методологічним підґрунтям висвітлення особливостей
вербального гумору з позицій когнітивно-дискурсивної парадигми. Проте, гумористичний жанр
анекдоту залишається недостатньо вивченим
з позицій теорії імплікатур, попри її великий пояснювальний потенціал. Отже, застосування теорії
імплікатур як інструмента аналізу вербальних механізмів створення гумористичного ефекту в анекдоті є актуальним завданням прагмалінгвістики.
Мета статті. Метою статті є встановлення
типів пресупозиційних імплікатур та їхньої ролі
в створенні гумористичного ефекту в німецькомовному анекдоті.
Об’єкт аналізу – німецькомовні анекдоти, що
містять пресупозиційні імплікатури – імпліцитні
смисли, які інтендуються (свідомо вкладаються
у висловлення) мовцем і мають бути виведені адресатом на ґрунті пресупозиції та дискурсивного контексту. У якості ілюстративного матеріалу застосовано німецькомовні анекдоти загальної тематики
з інтернет-ресурсу http://www.witzcharts.de.
Після окреслення понять імплікатури й пресупозиції дається характеристика комунікативній
специфіці анекдоту, після чого розглядаються
типи пресупозиційних імплікатур і особливості
їхньої актуалізації в анекдоті.
© Безугла Л.Р., 2019
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Виклад основного матеріалу. За П. Ґрайсом, висловлення містить імплікатуру, якщо
в процесі мовлення мовець дає можливість адресатові зробити висновок про деякий стан речей,
хоча й не говорить прямо, що цей стан речей має
місце [2, с. 228]. Інакше кажучи, це такий імпліцитний смисл, який інтендує мовець, тобто має
на увазі та свідомо хоче донести до адресата. Розглянемо такий анекдот:
(1) In 10 Jahren gibt's in Deutschland einen
Aufstand! Warum? Dann haben die Blondinen die
Witze begriffen, die man jetzt über sie macht.
У якості гумористичного пуанту тут виступає висловлення, яке генерує дві імплікатури:
+>> Man macht jetzt Witze über Blondinen, wo sie
als dumm dargestellt werden. +> Die Blondinen
sind wirklich dumm, weil sie die Witze erst nach
10 Jahren begriffen haben. (знак >> означає ‘пресупонує’, знак > – ‘імплікує’, знак +> – ‘інтендується’ знак +>> – ‘інтендується пресупозиція’).
Вербальні й невербальні засоби, які спричиняють активацію імплікатури в свідомості
суб’єкта комунікації, називають тригерами імплікатури. Тригер (trigger) [19, с. 10], індикатор
[6, с. 215], включатель [13, с. 655] або активатор
[10, с. 135] імплікатури – елемент висловлення
(лексичний або структурний), який ініціює активацію імплікатури в свідомості комуніканта.
Залежно від типу тригера, імплікатури
анекдоту мають декілька різновидів. Частотними є пресупозиційні імплікатури, тригерами
яких є певні пресупозиції. У логічній семантиці
та прагмалінгвістиці пресупозиція висловлення
визначається як ретроспективна інференція, що
становить умову, порушення якої спричиняє семантичну аномальність висловлення [13, с. 630;
15, с. 57; 18; 24, с. 44].
Пресупозиція є різновидом інференції (виведення) за критерієм напрямку розгортання мисленнєвого процесу. Це ретроспективна інференція (backward inference), яка протиставляється
імплікації як проспективній інференції (forward
inference) [18].
Основна логіко-семантична властивість пресупозиції – збереження в разі заперечення пропозиції висловлення, тому для розгалуження
імплікацій і пресупозицій використовується тест
на заперечення [6, с. 211; 15, с. 50; 25, с. 326].
Якщо в разі заперечення пропозиції висловлення інферована пропозиція зберігається, то вона
є пресупозицією. Але якщо заперечення змінює
інферований стан речей, має місце не пресупозиція, а імплікація.
Імплікатура відрізняється від імплікації
та пресупозиції тим, що вона виникає безпосередньо в дискурсі, мовець ії інтендує, тобто свідомо хоче донести до адресата. Натомість імплікація та пресупозиція є суто логічними типами
виведення. Втім, імплікатура може бути пресупозиційною або імплікаційною, залежно від того,
на якому типі виведення вона базується. Приміром, анекдот (1) містить дві імплікатури: одну
пресупозиційну і одну імплікаційну. Тест на заперечення виглядає тут у такий спосіб:
1) Die Blondinen haben nicht nach 10 Jahren
die Witze (= gleich) begriffen, die man jetzt über sie
macht. >> Man macht jetzt Witze über Blondinen,
wo sie als dumm präsentiert werden.

2) Die Blondinen haben nicht nach 10 Jahren
(= gleich) die Witze begriffen, die man jetzt über sie
macht. +> Die Blondinen sind nicht dumm.
Перша імплікатура витримує тест на заперечення, тому вона є пресупозиційною, натомість
друга імплікатура змінюється в разі заперечення висловлення, тому вона є імплікаційною.
Спостерігаємо прийом актуалізації пресупозиції [22, с. 117; 25, с. 324]. Актуалізація – перехід мовної одиниці з мови в мовлення, реалізація її потенційних властивостей [1, с. 87]. Мовець
інтендує пресупозицію, і вона перетворюється на
імплікатуру. Під час актуалізації тригер пресупозиції стає тригером імплікатури – пресупозиція актуалізується (тобто активується у свідомості слухача) в якості імплікатури.
Навмисна, інтендована передача імплікатури
відбувається тільки у комунікації. Комунікативна специфіка анекдоту полягає в тому, що він, як
і будь-який художній текст, передбачає два рівні
комунікації: вертикальну комунікацію – між автором/оповідачем та аудиторією, та горизонтальну – між персонажами.
Головний рівень – вертикальна комунікація.
Вона має подвійного адресанта, яким виступають автор анекдоту й оповідач (ретранслятор), а
адресатом є окремий комунікант (слухач або читач) або група комунікантів (аудиторія), до яких
адресант намагається донести гумористичний
пуант і викликати сміхову реакцію.
Крім вертикальної, є ще горизонтальна – комунікація між персонажами, де адресантом і адресатом виступають персонажі. Як і в будь-якому
художньому тексті, горизонтальна комунікація
є вторинною відносно вертикальної. Навіть якщо
імплікатура генерується висловленням певного персонажа і спрямована до іншого персонажа, автор/оповідач анекдоту використовує її для
впливу на слухача.
Анекдот демонструє три комунікативні можливості інтендування імплікатури, у тому числі
пресупозиційної:
1) А(В) +> Ч: автор/оповідач у своєму висловленні передає імплікатуру читачу/слухачу;
2) (П1(В) +> П2) = (А(В) +> Ч): персонаж-1 у своєму висловленні передає імплікатуру персонажу-2, і одночасно автор/оповідач передає читачу/
слухачу ту ж саму імплікатуру, яку він вклав
у висловлення персонажа-1;
3) А(П1(В)) +> Ч: автор/оповідач передає читачу/слухачу імплікатуру, яку він вклав у висловлення персонажа-1.
Анекдот (1) ілюструє перший тип імплікатури
залежно від комунікативної специфіки анекдоту. Тут наявні тільки слова автора. У анекдоті
(2), крім слів автора, наявний діалог персонажів;
імплікатура передається одним персонажем іншому та одночасно автором читачеві:
(2) Ein junger Rechtsanwalt richtet sich eine
neue Praxis ein. Schon am zweiten Tag kam ein
Besucher. Um stark beschäftigt und erfolgreich zu
wirken, nahm der Rechtsanwalt, als der Besucher
das Büro betrat, den Hörer ab und sprach mit
wichtiger Miene ins Telefon:
– Gut, und sagen Sie Herrn Minister, dass wir
dieses Problem morgen im Ministerium besprechen.
Dann wandte er sich an den Besucher:
– Was wünschen Sie bitte?
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– Ich? Nichts. Ich bin nur gekommen, um Ihr
Telefon anzuschließen.
Гумористичний пуантом є останнє висловлення персонажа-2, яке генерує ланцюжок імплікатур. Перша імплікатура – пресупозиційна, а друга – імплікаційна: +>> Das Telefon ist
nicht angeschlossen. +> Ich habe verstanden, dass
Sie mich in die Irre führen wollten. Тест на заперечення виглядає у такий спосіб: Ich bin nicht
gekommen, um Ihr Telefon anzuschließen. >> Das
Telefon ist nicht angeschlossen.
У третьому випадку автор передає читачу
імплікатуру, яку він вклав у висловлення персонажа-1, але сам персонаж цю імплікатуру не
усвідомлює:
(3) Kommt die Putzfrau zum Chef der Bank:
– Können Sie mir bitte mal den Tresorschlüssel
geben?
– Hä? Was...wie...warum denn?
– Ach, es ist immer so lästig, zum Saubermachen
den Tresor mit der Hutnadel aufmachen zu
müssen...
Гумористичним пуантом анекдоту є останнє
висловлення, яке генерує дві імплікатури – пресупозиційну та імплікаційну: +>> Die Putzfrau
hat den Tresor beim Saubermachen aufgemacht.
+> Jeder beliebige kann den Tresor aufmachen.
Пресупозиційна імплікатура витримує тест
на заперечення: Es ist immer nicht so lästig,
zum Saubermachen den Tresor mit der Hutnadel
aufmachen zu müssen. >> Die Putzfrau hat den
Tresor beim Saubermachen aufgemacht. Прибиральниця не усвідомлює пресупозицію свого висловлення, а от автор анекдоту використовує її,
щоб передати на її ґрунті імплікатуру про те, що
прибиральниця відкривала сейф задля прибирання, а отже, будь-хто може його відкрити.
Типи пресупозиційних імплікатур відповідать
різновидам пресупозицій, які виокремлюються
за типом мовного тригера [5, с. 345; 10, с. 134; 20;
23; 24, с. 48]. В анекдотах представлено такі типи
пресупозицій, як фактивні, лексичні, структурні
та екзістенційні.
Фактивну пресупозицію ілюструє приклад (1).
Фактивними є такі пресупозиції, тригерами яких
є фактивні предикати на зразок wissen, bereuen,
bemerken, erkennen, verstehen тощо – такі, що вводять об’єкт і пресупонують істинність вираженої
пропозиції [21]. Інакше кажучи, для того, щоб
знати/зрозуміти/впізнати дещо, треба, щоб це
дещо мало місце. У анекдоті (1) фактивним дієсловом є begreifen, об’єктом є іменник Witze. Тому
висловлення Dann haben die Blondinen die Witze
begriffen, die man jetzt über sie macht має пресупозицію Man macht jetzt Witze über Blondinen.
А знання про те, що в цих анекдотах блондинки
подаються як дурні, належить до загального пресупозиційного фонду носіїв німецької мови.
Лексичну пресупозицію ілюструє анекдот (2).
Лексичні пресупозиції – такі, що ґрунтуються на буквальному значенні лексичних одиниць [5, с. 345]. Наприклад, значення дієслова
anschließen у анекдоті (2) передбачає сему «прилад, який підключають, має бути не підключеним». Саме цю сему і хоче передати мовець,
і одночасно автор анекдоту в пуанті: Ich bin nur
gekommen, um Ihr Telefon anzuschließen пресупонує Das Telefon ist nicht angeschlossen.

23

Структурні пресупозиції – такі, що прив'язані
до певних структурних типів висловлення, наприклад, до інфінітивної конструкції [20]. Структурну пресупозицію ілюструє анекдот (3). Імплікативний предикат es ist lästig etwas zu machen
має пресупозицію Jemand macht etwas / hat etwas
gemacht. Тож висловлення es ist immer so lästig,
zum Saubermachen den Tresor mit der Hutnadel
aufmachen zu müssen пресупонує Die Putzfrau hat
den Tresor beim Saubermachen mit der Hutnadel
aufgemacht.
Екзістенційні пресупозиції (пресупозиції існування) передбачають, що якщо мовець вживає
у контексті висловлення певні номінативні одиниці, то він стверджує факт існування відповідного явища [24, с. 48]. Використання таких пресупозицій у пуанті анекдоту ґрунтується на дещо
іншому механізмі, ніж у випадку інших різновидів. У попередніх прикладах мовець свідомо
використовує пресупозицію, щоб передати адресатові певну інформацію. Останній анекдот ілюструє не імпліцитне пресупозиційне твердження
мовця, а імпліцитне заперечення пресупозиції
висловлення мовця у реактивному висловленні
адресата:
(4) Der Gefängnisdirektor:
– Was wird nur Ihr armer Vater dazu sagen,
dass sie schon wieder hier sind?
– Fragen Sie ihn doch selbst. Er sitzt nur drei
Zellen weiter!
Словосполучення Ihr armer Vater є тригером
пресупозиції Ihr Vater ist arm (тобто unglücklich
Ihretwegen). Але ця пресупозиція актуалізується
тільки у останньому висловленні адресата, яке
є гумористичним пуантом. Це висловлення генерує дві імплікаційні імплікатури, остання є запереченням пресупозиції мовця: +> Mein Vater
ist auch Verbrecher. +> Mein Vater ist nicht arm
(= nicht unglücklich meinetwegen). Тест на заперечення виглядає у такий спосіб: Ihr armer Vater
wird dazu nichts sagen. >> Ihr Vater ist arm.
Отже, німецькомовний анекдот демонструє
два типи актуалізації пресупозиційних імплікатур: інтендування мовцем пресупозиції свого висловлення в якості імплікатури та заперечення
в імплікатурі адресатом пресупозиції висловлення мовця.
Висновки і пропозиції. Підсумовуючи викладене, можемо зробити такі висновки. У німецькомовному анекдоті актуалізація пресупозиції відбувається на ґрунті: 1) інтендування
мовцем фактивної, лексичної або структурної
пресупозиції висловлення; 2) імпліцитного заперечення адресатом екзістенційної пресупозиції висловлення мовця. Інтендована пресупозиція висловлення використовується автором
анекдоту в гумористичному пуанті в якості
пресупозиційної імплікатури, яка зазвичай супроводжується імплікаційною імплікатурою.
Актуалізація
пресупозиційної
імплікатури
в анекдоті відбувається на рівні вертикальної
комунікації з можливістю залучення горизонтальної комунікації.
Перспективним уявляється поглиблення
аналізу актуалізації пресупозиції в анекдоті
та встановлення типів зв’язків між актуалізованими пресупозиційними й імплікаційними
імплікатурами.
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остановка проблеми. Словниковий
П
склад сучасної англійської мови знаходиться в стані безперервної зміни і розвитку.

Одним з найбільш переконливих проявів цього
процесу є поповнення мови новими лексичними
одиницями – словами і словосполученнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні десятиліття з'явилася значна
кількість неологізмів, породжених стрімким
розвитком науки і техніки, змінами в суспільно-політичній, економічній, культурній сфері
життя суспільства. Відносно нова галузь мовознавства – неологія розглядає причини появи
лексичних новоутворень, особливості їхньої реєстрації в лексикографічних джерелах, способи
їх утворення. Матеріалом для аналізу послужили 308 неологізмів, зафіксованих в наступних
електронних словниках: Cambridge Dictionary,
Macmillan Dictionary, Oxford Advanced Learner's
Dictionary, Word Spy.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Однак дослідженню когнітивних і прагматичних механізмів, що лежать
в основі креативної діяльності мовної особистості
зі створення нових мовних знаків, приділялася
недостатня увага, що і обґрунтовує актуальність
даної роботи.
Формулювання цілей статті. Мета статті
полягає у виявленні прагматичних і когнітивних чинників створення нових слів в англійській
мові за період 2017-2018 років.
Виклад основного матеріалу дослідження. Новизна дослідження полягає в тому, що
вперше здійснюється спроба аналізу і класифікації неологізмів на основі співвідношення різних
когнітивних мотивів їх формування і тієї прагматичної установки, яка реалізується в процесі словотворення. Крім того, аналізу піддається новітній матеріал – слова, зафіксовані в англомовних
словниках за останні два роки.
Як відомо, неологізми – це слова і словосполучення, які з'явилися в мові для найменування нових явищ, понять, об'єктів, фактів. Як правило, ці
одиниці утворюються за діючими в тій чи іншій мові
моделями словотворення або запозичуються з інших мов. Неологізми демонструють «умови, причини, мотиви і конкретні способи появи нових знаків
мови, особливості їх моделювання» [5, с. 7]. Всі нові
одиниці створюються людиною як результат когнітивної діяльності та проникнення в суть всього,
що відбувається в навколишньому світі, і потреби
виразити цей досвід пізнання в мовній формі. Неологізм – це «результат креативної роботи людської
свідомості, яка визначається інтелектуальною,
предметно-практичною діяльністю людської свідомості» [4, с. 150–151]. На думку І.А. Гаврилової,
поява неологізмів зумовлена певними факторами:
«...поява в процесі пізнання дійсності нових концептів і їх термінотворення; уточнення, переосмислення і поглиблене пізнання вже зафіксованих
суспільною свідомістю фрагментів концептуальної
картини світу; когнітивно-комунікативні чинники» [1, с. 236]. Нові знання, а також більш глибоке і повне розуміння вже пізнаного піддаються
осмисленню і співвіднесенню з концептуальною
картиною людської свідомості. Ці нові фрагменти
знання, так звані «мерехтливі концепти» [6, с. 123],
з одного боку, мають референтну віднесеність до
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світу дійсності, а з іншого боку, співвідносяться
з когнітивним досвідом людини.
У свідомості людини відбуваються осмислення та ідентифікація нової інформації, її категоризація, субкатегорізація. На наступному етапі
освіти нового слова вступає в силу прагматичний
фактор – пошук нового найменування, так як, за
словами В.І. Заботкіной, «поява нових одиниць
викликана необхідністю дати назву ще не названому, прагненням до більшої виразності і краси»
[3, с. 17]. Так, визнаючи рівноцінну значимість
і прагматичних, і когнітивних чинників, слід визнати первинність когнітивних процесів, що породжують прагматичну потребу створення нової
номінативної одиниці для фіксації нового сенсу.
У кожного мовного знака є момент його народження, момент його первинної появи в мові. І, на думку О.С. Кубрякової, для більшості знаків сучасних
мов «ці моменти не підлягають відновленню, і як
відбувається процес об'єктивації особливої структури знання в окреме слово, ми не знаємо. Неологізми демонструють нам саме це: умови, причини,
мотиви і конкретні способи появи нових знаків
мови, всі особливості їх моделювання» [4, с. 6–7].
Аналіз 308 зазначених новоутворень дозволило виявити два провідних когнітивних фактора
їх утворення. Перший фактор – це поява нових
концептів або неоконцептів. «Неоконцепт – це
завжди нова інформація, яка є критерієм ідентифікації об'єкта навколишньої дійсності, носієм певної концептуальної системи» [3, с. 134].
Основним критерієм виявлення неоконцептів
є відсутність лексичних одиниць, концентруючих відповідний концепт. Статус неоконцепта підтверджується відсутністю його дефініції
в лексикографічних джерелах, відсутністю його
можливої актуалізації в іншій мовній формі, відсутністю слів-синонімів, що об'єктивують даний
концепт. Наприклад, такі неологізми називають
нові явища нашого життя, напр.:
microlattice ‘a very light, thin structure made
from metal strips that cross each other with spaces
in between’ [7] – конструкція, що представляє
собою переплетені смужки з надлегкого і тонкого металу.
Інший приклад: rovable ‘a very small robot that
can be worn on your body and carry out a number
of different task’ [7] – робот маленького розміру,
який може знаходитися на тілі людини і виконувати різні завдання.
Такі слова є мовною репрезентацією новітніх
науково-технічних винаходів і, відповідно, нових
концептів. Знаходять об'єктивацію в мові й нові
факти і явища з інших сфер, поява яких в істотному ступені викликана стрімким темпом сучасного життя і науково-технічним прогресом:
supertasker ‘someone who is very good at doing
more than one thing at the same time’ [7] – людина, яка успішно справляється з декількома справами одночасно;
nap bar ‘a place where you can pay money to
sleep for a short time during the day’ [7] – заклад,
де за певну плату надається можливість короткочасного денного сну.
Інший когнітивний фактор – більш глибоке
і детальне розуміння або переосмислення вже
відомих і зафіксованих в концептуальній та мовній картині світу концептів. Потреба в їх пере-
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осмисленні може бути викликана виявленням
нових властивостей, якостей, характеристик.
Нова номінація може бути результатом усвідомлення деяких ознак вже відомих реалій. Це, як
правило, знаходить відображення в новій мовній
одиниці, яка закріплює в семантичній трансформації, часто метафоричне, образне сприйняття
об'єкта. Наприклад:
fatberg ‘a massive, hardened agglomeration of
fatty substances, particularly found in a sewer and
caused by homeowners pouring fats down drains’
[10] – великий твердий клубок жиру, що утворюється в каналізаційній системі в результаті
зливу в неї жирних відходів;
sun pillar ‘a narrow column of light that extends
upwards or downwards from the Sun’ [7] – промені
світла, що виходять від сонця вертикально, що
створюють ефект світлового стовпа.
Не можна сказати, що дані неологізми
об'єктивують абсолютно нові концепти, ці поняття і явища досить відомі носіям англійської
мови. Ймовірно, виникла усвідомлена потреба
виділення та ідентифікації деяких фактів в результаті більш глибокого сприйняття, розуміння
і вираження ставлення до них, усвідомлення їх
актуальності, що знайшло своє відображення
в новій мовній формі. Кількісний аналіз неологізмів виявив, що з 308 відібраних одиниць
79 (26%) є неологізмами-неоконцептамі. На основі уточнення і поглибленого пізнання вже відомих концептів було утворено 229 нових слів і сполучень (74%). Отже, даний когнітивний фактор
більшою мірою сприяє появі новоутворень в мові,
відображає постійну пізнавальну активність нашого мозку. Дійсно, частотність появи нового
в нашому житті не така велика, незважаючи на
високий темп прогресу у всіх сферах. Але всі сучасні досягнення сприяють кращому розумінню
і усвідомленню існуючих явищ, об'єктів, фактів.
Прагматичний аспект проявляється в необхідності створення нової мовної форми для нового
змісту, що реалізується, як правило, через регулярне або семантичне словотворення. Не було виявлено випадків так званих власне неологізмів,
тобто таких одиниць, в яких новизна знакової
форми поєднується з новизною змісту. Під новизною мовної форми в даній роботі розуміється абсолютно інноваційна, унікальна форма, що більш
властива оказіональним утворенням. Зафіксовані в лексикографічних джерелах новоутворення
також марковані конотацією новизни, але так
як вони більш контекстно-незалежні, їхня мовна
форма є структурно і семантично мотивованою.
Більшість нових одиниць актуалізують новий
зміст на основі узуальних словотвірних моделей.
Цей прагматичний параметр створення найменування, заснованого на аналогії, закономірний
і виправданий, адже новий знак адресований
одержувачу, який не повинен зазнавати труднощів при його отриманні та інтерпретації.
Найпродуктивнішим способом утворення неологізмів є словоскладання (160 одиниць). Серед
композитів-неологізмів переважають двокомпонентні складені слова. Наприклад:
click-rate ‘the proportion of visitors who follow a
link from a page on one website to another website’
[9]. – кількість відвідувачів сайту, які переходять за посиланням з одного сайту на інший;

digital twin ‘a digital representation of a product
or piece of equipment’ [7]. – цифрова версія продукту або пристрою;
sleep pod ‘a space, often a small room with a
comfortable chair or small bed, where you can sleep
for a short time during the day’ – невеличка кімната зі зручним стільцем або маленьким ліжком для короткого сну протягом дня.
Зустрічаються і приклади трикомпонентних
композитів:
computer vision syndrome ‘a condition of the eye
caused by spending a large amount of time looking
at a computer screen’ – стан дискомфорту в
очах в результаті тривалого перебування біля
комп'ютера;
gameboy disease – ‘a spinal condition in children
caused by looking down at hand-held devices’ – неправильне положення хребта у дітей при тривалому використанні смартфона або інших
пристроїв.
Характерною особливістю сучасного словотвору є багатокомпонентні композити – особливий
різновид складених слів, до складу яких входять
основи не тільки самостійних частин мови, але
й деякі службові слова (прийменники, сполучники і ін.). Деякі з них являють собою цільнооформлені одиниці, утворені за допомогою синтаксичних конструкцій. Наприклад:
mom-as-a-service ‘software and online tools that
provide services similar to the tasks performed by
a mother’ [10]. – комп'ютерні програми і пристрої, здатні виконувати деякі дії, характерні
для мам;
pay-what-you-can ‘relating to a way of selling
goods that allows the shopper to pay only what
they can afford’ [7]. – організація продажу товарів, що дозволяє покупцеві заплатити ту суму,
яку він має.
Певна кількість лексичних новоутворень, що
розглядаються, утворюються за допомогою прийому усічення (також відомого як “контамінація” або “телескопія”) Такі полікомпонентні конструкції в компактній формі передають об'ємний
когнітивний зміст і реалізують прагматичний
вплив завдяки образності та виразності. За допомогою цього словотвірного способу було утворено
55 одиниць:
beditate (bed + meditate) ‘to meditate in bed’ –
медитувати в ліжку;
finsta (fake + Instagram) ‘a second account on
the social media site Instagram, to which a limited
number of people have access’ – додатковий обліковий запис в мережі «Інстаграм», який доступний для обмеженої кількості людей.
Важливою відмінністю таких одиниць є їхня
здатність до максимальної компресії сенсу, що
виникає при з'єднанні фрагментів основ. «На
відміну від словотвору, значення первинних
основ не просто доповнюють одне одне, але й переплавляються в нове значення, що не зводиться
до суми значень цих складових» [2, с. 79].
Аналіз виявлених новоутворень за їхньою
приналежністю до тематичних груп показав,
що значна частина нових слів відображає зміни
в сфері «повсякденне життя людини» (98 слів),
яка включає різні найменування людини згідно
з її соціальним станом, професійною діяльністю,
способом життя, поглядами і т.п.
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Висновки з проведеного дослідження
і перспективи. Підводячи підсумок, слід підкреслити, що нова лексика є мовною репрезентацією
результату когнітивної діяльності людини із засвоєння плинної реальності, відображає нові явища, реалії, поняття, а також фіксує в нових словах
більш глибоке сприйняття і усвідомлення вже відомих концептів. Як було встановлено, неологізмів-неоконцептів утворюється значно менше (79),
ніж слів, що відбивають переосмислення відомих
концептів (229). Накопичений людиною теоретичний і практичний досвід сприяє більш точному
і адекватному розумінню відомого. Прагматичний аспект дослідження неологізмів проявляється
в мотивах вибору мовних засобів вербалізації нових концептів. Домінуючою тенденцією в утворен-
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ні нових одиниць виявилося прагнення втілити
в цільнооформленій одиниці складні, інтегровані
поняття. Тому найбільш продуктивним способом
поповнення лексичного складу є словоскладання.
Дослідження виявило збагачення новою лексикою
різних понятійних сфер, але найбільше неологізмів зафіксовано в тематичних групах «повсякденне життя людини» та «наука і технології».
Результати і матеріали цієї статті можуть
знайти практичне застосування у викладанні
курсу лексикології англійської мови, а також
в дослідженнях з проблем неології. Тема представляється перспективною, оскільки розвиток
і вдосконалення нашого світу неминуче відображається в мові, і, напевно, нові тенденції цієї взаємодії будуть продовжувати виявлятися.
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остановка проблеми. На сучасному етаП
пі розвитку світової промисловості велике значення мають нафта й газ, оскільки важко

назвати галузь економіки, у якій би не використовувались продукти їх переробки. Основною
метою державної політики в цій сфері визнано
нарощування видобутку енергоносіїв та залучення іноземних інвестицій в енергетичний сектор
України. Це зумовлює попит на переклад технічних текстів нафтогазової тематики, зокрема термінології, що має свої особливості та труднощі.
Неточності у процесі перекладу термінів спричиняють непорозуміння між фахівцями, а їх некоректний переклад може негативно вплинути на
технологічний процес, реалізацію різноманітних
проектів і розвиток нафтогазових компаній.
Синтаксичний спосіб термінотворення нафтогазової галузі є домінувальним. З-поміж них
конструкції «прикметник + іменник», переклад
яких подекуди ускладнений через багатозначність одного із компонентів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема перекладу термінів науково-технічних
текстів є об’єктом зацікавлення багатьох дослідників (серед них Базаліна О., Булик-Верхола С.,
Власенко С., Гриньов-Гриневич С., Дорошенко С., Карабан В., Лейчик В., Місник Н., Павлова Є., Рогова І., Скороходько Е., Стежко Ю.,
Циткіна Ф. та інші). В. Лейчик виокремлює три
загальні умови адекватного перекладу термінів:
правильний (адекватний) переклад окремих
термінів у тексті; кожен термін повинен бути
перевірений із погляду терміносистеми, до якої
він належить у мові оригіналу і мові перекладу;
повинні бути враховані відмінності термінів, зумовлені специфікою кожної мови [17, с. 40–41].
На сьогодні особливості перекладу нафтогазової
термінології мають важливе значення.
Мета статті полягає в з’ясуванні особливостей перекладу конструкцій «прикметник + іменник» у межах нафтогазової термінології.
Виклад основного матеріалу. З-поміж термінів нафтогазової промисловості переважають
терміни-словосполучення. Таку їхню поширеність
дослідники пояснюють тим, що «в складених найменуваннях, які мають номінативне спрямування й зберігають значення слів – їх компонентів,
фіксуються суттєві ознаки зображуваного, завдяки чому така назва реалії включається в систему
понять певної галузі знань» [4, с. 31].
Темпи розвитку нафтогазової промисловості, складна внутрішня співвіднесеність у колі її
понять, їх багатоаспектність викликають появу
комплексних мовних одиниць. Термінами-словосполученнями легше, ніж іншими словотвірними
засобами, передати належність до класифікаційного ряду, яка ґрунтується на родо-видовому співвідношенні понять. Саме цим пояснено широке
послуговування цим способом термінотворення.
Термін-словосполучення має властивості терміна-слова, з одного боку, та властивості словосполучення – із другого. Він характеризується
системністю, наявністю дефініції, тенденцією до
однозначності в межах свого термінологічного
поля, відсутністю експресії, стилістичною нейтральністю [3, с. 193]. Крім того, аналітичний
термін є синтаксичною одиницею, яку утворено
поєднанням двох або більше повнозначних слів

на основі підрядного зв’язку [5, с. 312]. Одне
з цих слів є головним (стрижневим), а друге –
граматично залежним, підпорядкованим головному. Як переконливо наголошує С.В. Власенко:
«терміни-словосполучення, що означають єдине
цілісне поняття, маючи різний ступінь змістової
розкладності, в цілому більш стійкі порівняно
з вільними словосполученнями загальнолітературної мови» [1, с. 104].
Видається, що за допомогою синтаксичного
способу утворено переважну більшість термінів нафтогазової промисловості різних лексико-семантичних груп. Основним компонентом
термінологічного словосполучення є категорійне поняття, а залежний компонент указує на
конкретніші його ознаки. Це легко простежити
на прикладі словосполучень із основним компонентом буріння. Цей термін є одним із ключових
у нафтогазовій промисловості й утворює понад
70 словосполучень: буріння алмазне, буріння на
нафту, буріння в міцних породах, буріння з промиванням керованими розчинами, буріння за
допомогою високонапірних струменів рідини,
буріння при збалансованих змінах гідродинамічного тиску в свердловинах тощо. Кожне зі
словосполучень означає вид буріння, при цьому
чим більше слів уходить до складу словосполучення, тим точніше передано зміст поняття, пор.:
буріння свердловини та буріння свердловини при
збалансованих змінах гідродинамічного тиску.
Компоненти, що є складниками термінологічного словосполучення, можуть поєднуватися
різними видами підрядного зв’язку. Найпоширенішими для двокомпонентних термінологічних словосполучень є узгодження – такий вид
зв’язку, за якого залежне слово стоїть у тій формі,
що й основне (внутрішньо трубна деемульсація,
інтегральний сейсмокаротаж тощо), керування – такий вид зв’язку, при якому залежне слово є в тому відмінку, якого вимагає домінувальне (укладання трубопроводу, подільник напруги
тощо). Значну частину словосполучень, що побудовані за моделлю керування, репрезентують безприйменникові конструкції (корпус долота, витіснення нафти, зразок порід тощо), але й багато
термінологічних словосполучень, у складі яких
є прийменник (буріння під тиском, руйнування
на згині, хомут для труб тощо). Для складніших
словосполучень характерне поєднання цих видів
зв’язку (регулятори циклів плунжерного підіймача, вимірювач крутного моменту тощо).
Структурно терміни-словосполучення поділяють
на дво-, три-, чотири- та багатокомпонентні. Переважну більшість у досліджуваній термінології формують двокомпонентні термінологічні конструкції,
що реалізуються за наступними моделями:
1) іменник + прикметник. Це найпродуктивніша модель творення термінологічних словосполучень загалом і термінології нафтогазової промисловості зокрема. У такому словосполученні
основним словом виступає іменник, а прикметник указує на ознаку поняття, названого іменником, наприклад: малодебітні свердловини,
засувка фонтанна, газовий бензин, тампонажний розчин, змінний рух, манжетне заливання,
тощо. До складу таких термінологічних словосполучень входять найчастіше відносні прикметники, що поєднуються з іменниками як власне
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мовними, так і запозиченими: буровий агрегат
та бурова ложка. Різновидом цієї моделі є конструкція «іменник + дієприкметник». Такий тип
менш продуктивний, хоча характерний для творення назв машин, механізмів та деталей: зварений трубопровід, очисні скребки, контролюючі
скребки тощо;
2) іменник + іменник. Це досить поширена
модель з акцентом на перший компонент: оператор трубопроводу, покрівля пласта, кожух насоса, сітка свердловин, гідрооксид калію, дамба
резервуару тощо. За такою моделлю утворюють
назви дій та процесів: прибування води, закладання свердловини тощо, назви машин і механізмів: роз’єднувач колони, випробовувач пластів тощо, назви властивостей: нафтовіддача
пласта, швидкість буріння тощо, назви методів
та режимів виконання дій і процесів: метод суперпозиції, режим буріння тощо.
За значенням компонентів двочленні терміни
нафтогазової промисловості можна поділити на
такі групи:
1) термінологічні словосполучення, обидва
компоненти яких є термінологічними: мікрометричний гвинт, бітумінозний сланець, розгазування нафт, лубрикатор свердловинний, нафтонасичений керн;
2) термінологічні словосполучення, основний
компонент якого є терміном, а другий – загальновживаним словом, що перейшло до розряду
термінів: тампонажний камінь, ламінарна течія, дифузний потік, бурова бригада, одиничні
зерна, свита нафтоносна;
3) терміни, що складаються із загальновживаних
слів, які перейшли до розряду термінів: наукова робота, виробнича база, промислове підприємство.
Двокомпонентні термінологічні словосполучення стають основою для творення складніших
термінів, тобто родову назву змінено на видову.
Так утворено більшість тричленних терміноконструкцій нафтогазової промисловості: компресорна станція – дотискувальна компресорна
станція, запаси нафти – балансові запаси нафти, видобуток нафти – шахтовий видобуток
нафти, тампонажна суміш – полегшена тампонажна суміш тощо.
Тричленні термінологічні конструкції формуються за такими схемами:
1) іменник + іменник + іменник: згущення
сітки свердловин, станція керування електробуром, показ вмісту газу, температура помутніння палива. Різновидами цієї моделі є:
іменник + іменник із прийменником (пристрій
для обробки свердловин, буріння з продуванням
повітрям); іменник + іменник + іменник із прийменником (закладення арматури в бетон, витіснення нафти з пласта); іменник + іменник
із прийменником + іменник із прийменником
(установка для дослідження в свердловинах);
2) прикметник (дієприкметник) + іменник +
іменник: гідравлічний розрив пласта, безтранспортний спосіб розкриття, термохімічна обробка свердловин, лежачий бік складки. Різновиди моделі: прикметник + іменник + іменник із
прийменником (осьове навантаження на долото, струминний насос для аерування); дієприкметник + іменник із прийменником + іменник
(розчинений у нафті газ);

29

3) іменник + прикметник + іменник: фізика нафтового пласта, маніфольди фонтанної арматури, статор асинхронного двигуна, запалювання
нафтоносного пласта. Різновиди моделі: іменник
+ прийменник + прикметник + іменник (перерва
в геологічному розрізі, пакер із подвійною фіксацією); іменник + порядковий числівник + іменник
(заріз другого стовбура, складка першого порядку);
4) прикметник (дієприкметник) + прикметник
(дієприкметник) + іменник: кущова насосна станція, поточний пластовий тиск, обважнені насосні штанги, розрахункова підсумовуюча машина;
5) прислівник + прикметник + іменник: гідродинамічно недосконала свердловина, абсолютно
тверде тіло, дуже міцні породи.
Чотирикомпонентні конструкції утворено за
такими моделями:
1) прикметник + іменник + іменник + іменник: груповий пункт збору газу, батарейна система розміщення свердловин;
2) прикметник + іменник + прикметник +
іменник: замкова опора свердловинного насоса,
акустичне дослідження газових свердловин;
3) іменник + іменник + прикметник + іменник: система розроблення нафтового родовища,
методи зниження пускових тисків;
4) іменник + прикметник + прикметник +
іменник: гідрозахист заглибного електровідцентрового насоса, прилад спектрального вібраційного контролю;
5) іменник + прикметник + іменник + іменник: метод плавного запуску свердловин, кріплення привибійної зони пласта;
6) прикметник + прикметник + прикметник
+ іменник: автоматизована плавуча бурова
установка, гравітаційна морська стаціонарна
платформа;
7) іменник + іменник + іменник + іменник: коефіцієнт охоплення пласта заводненням, тиск
насичення нафти газом. Складниками цієї моделі можуть бути іменники із прийменниками:
буріння свердловини з продуванням повітря, коефіцієнт розчинності нафти в газі;
8) прикметник + прикметник + іменник +
іменник: глибинний механічний фіксатор муфти, якірний вибійний пакер для свердловин;
9) прислівник + прикметник + прикметник +
іменник: аномально високий пластовий тиск,
одночасно роздільна експлуатація свердловини.
Процес стандартизації передбачає визначення
оптимальної довжини для термінів. Ідеальною
вважають таку, за якої кожен терміноелемент
репрезентує одне поняття із системи дефініцій
певної галузі науки чи техніки [2, с. 66–67]. Оптимальними в терміносистемі нафтогазової промисловості є дво-, трикомпонентні сполуки.
Важливо з’ясувати неоднозначність термінів
нафтогазової галузі у процесі перекладу. Так,
термін facilities можна перекласти як об’єкт,
обладнання, установка, споруда. Це поняття
у сполученні із прикметником набуває різних
значень: сoastal facilities – прибережні об’єкти;
sewer facilities – каналізаційна споруда;
holding facilities – обладнання для зберігання;
storage facilities – сховище.
Тому вибір потрібного еквіваленту зумовлений оточенням слова в конкретному мовленнєвому акті. Контекст нейтралізує в мові багато-
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значність слова. Існують різні види контексту:
лексичний, граматичний і змішаний. Вільне
значення найчастіше є основним і передовсім
асоціюється у свідомості носія мови із звуковим
або графічним комплексом. Якщо індикатор
(оточення) варіюється, не впливаючи на семантику, контекст має змінний характер.
Іноді оточення і ядро утворюють нерозривний
смисловий зв’язок. У цьому випадку контекст
є постійним, а словосполучення перестає бути
вільним і переходить в розряд фразеологічних.
У процесі перекладу контекст уможливлює вибір
значення полісемічного слова. Наприклад, слово
stations (станція, пункт, місце, установка) у поєднанні із різними сполучуваними словами має
такі значення: pumping stations – насосні станції; metering stations замірні установки.
Проблему неоднозначності терміна можна
простежити на прикладі лексеми valve (клапан, вентиль, золотник): check valve – запірний
вентиль; valve manifolds – клапанні гребінки.
У останній моделі слово має другорядне значення (виступає у формі прикметника), що вдало демонструє неоднозначність його перекладу.

Список літератури:

Особливий інтерес викликає переклад лексеми terminal, що у межах нафтогазової галузі
означає «кінцевий резервуарний парк, кінцева станція на трубопроводі»: pipeline terminal –
трубопровідний кінцевий пункт; satellite
terminal – супутниковий термінал.
У перекладацькій діяльності контекст є одним
з основних понять, оскільки відіграє важливу
роль як у процесі сприйняття (розуміння) тексту
вихідної мови, так і у передаванні змісту тексту
мовою перекладу. Під час первинного сприйняття тексту контекст є тим необхідним оточенням
слова або іншої одиниці перекладу, у якому вона
реалізує своє конкретне значення.
Висновки і пропозиції. Термінологія нафтогазової промисловості є відкритою системою
спеціальних найменувань, що відображає сукупність понять відповідної галузі. Аналізована терміносистема постійно еволюціонує і розширює
свій функційний статус. З’ясовано, що за допомогою синтаксичного способу утворюється більшість термінів нафтогазової промисловості. Перспективним видається продовження досліджень
перекладу нафтогазової термінології.

1. Власенко С.В. Галузевий переклад: синонімізація термінології як метод компенсації системного дисонансу
англо-російських терміносистем. Вісник Московського державного лінгвістичного університету. 2007.
№ 532. С. 171–183.
2. Лейчик В.М. Оптимальная длина и оптимальная структура термина. Вопросы языкознания. 1981. № 2. С. 63–73.
3. Місник Н. Аналітичні терміни у складі термінології клінічної медицини. Українська термінологія і
сучасність : зб. наук. пр. Випуск IV. Київ : КНЕУ, 2001. С. 193–194.
4. Склад і структура термінологічної лексики української мови / за ред. А.В. Крижанівської та ін. Київ : Наук.
думка, 1984. 194 с.
5. Сучасна українська літературна мова : підручник / за ред. М.Я. Плющ. Київ : Вища шк., 2001. 430 с.

31

«Young Scientist» • № 5.1 (69.1) • May, 2019
UDC 81’26:177.1

Ałła Bołotnikowa

Narodowy Uniwersytet Techniczny w Połtawie
imienia Juria Kondratiuka

Monika Lotosz

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
Związek Polaków w Armenii «Polonia»

KATEGORIA GRZECZNOŚCI W ASPEKCIE KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Adnotacja. Artykuł opisuje kategorię grzeczności w zakresie komunikacji międzynarodowej. Udowodniono, że
uprzejmość to jest kategoria komunikacyjno-pragmatyczna, mająca na celu regulowanie komunikacją i promowania harmonijnych, przyjaznych stosunków za pomocą poszczególnych jednostek językowych. Też zostały opisane cechy komunikacyjno-pragmatycznej kategorii grzeności. Ustalono, że grzeczność realizowana jest
poprzez złożony system strategii i taktyk, mających na celu osiągnięcie efektywnej komunikacji. Podkreślono
specyfikę narodowo-kulturową kategorii grzeczności.
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КАТЕГОРІЯ ВВІЧЛИВОСТІ В АСПЕКТІ МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Анотація. У статті описано категорію ввічливості з погляду міжнародної комунікації. Доведено, що ввічливість – це комунікативно-прагматична категорія, покликана регулювати процес спілкування й сприяти формуванню гармонійних, доброзичливих та паритетних взаємин за допомогою конкретних мовних
одиниць. З’ясовано особливості комунікативно-прагматичної категорії ввічливості. Установлено, що ввічливість реалізується через складну систему стратегій і тактик, спрямованих на досягнення ефективного
спілкування. Окреслено національно-культурну специфіку категорії ввічливості.
Ключові слова: категорія ввічливості, міжнародна комунікація, комунікативна стратегія, комунікативна
тактика, мовні індикатори.
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CATEGORY OF POLITENESS IN THE ASPECTS OF INTERNATIONAL COMMUNICATION
Summary. The article describes the category of politeness in terms of international communication. It has been
found out that politeness is a communicative-pragmatic category intended to regulate the communication process
and to promote the formation of harmonious, benevolent and parity relationships with the help of specific linguistic means. The features of communicative-pragmatic category of politeness have been explained and described.
It has been established that politeness is realized through a complex system of strategies and tactics aimed at
achieving effective communication. The national-cultural specificity of the politeness category has been outlined.
Keywords: category of politeness, international communication, communicative strategy, communicative
tactics, language indicators.

nformacja
wstępna.
W
dzisiejszym
I
dynamicznym świecie kontakty przedstawiczeli
różnych kultur i języków stają się powszechne.
Niekompetencja lub nieodpowiednie odtwarzanie
norm zachowań werbalnych i niewerbalnych
stwarza trudności, a także bariery w komunikacji
między przedstawicielami różnych społeczeństw
linguokulturowych i może doprowadzić do różnych
odchyleń komunikacyjnych. M.Gandhi zaznacza:
„Trzy czwarte nieszczęść i nieporozumień na świecie
zniknęłaby, gdybyśmy weszli w buty naszych
przeciwników i zrozumieli ich punkt widzenia”.
Czyli elementy narodowościowe mają duży wpływ
na jednostki kodu językowego oraz na naturalny
tok komunikacji [3; 21].

Uprzejmość zarówno werbalna jak i niewerbalna
jest zjawiskiem powszechnym, która charakteryzuje się cechami etnicznymi oraz narodową swoistością. Badacze na materiale różnych języków (japoński, koreański, chiński, angielski, francuski, czeski,
polski, rosyjski, ukraiński i inne) wskazują, że jest
to uwarunkowane z jednej strony specyficznym
charakterem klimatycznym, kontaktami z innymi
narodami, wpływem religii, poziomem rozwoju kulturalnego, etc., a z drugiej strony – „duszą narodu”,
jego charakterem, temperamentem, mentalnością.
Obecnie coraz częściej ludzie pracują w środowisku
międzykulturowym, co stwarza sytuację, w której
pracownicy wchodzą w skład zespołów międzynarodowych, gdzie każda z osób pochodzi z innego kra© Ałła Bołotnikowa, Monika Lotosz, 2019
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ju. Różnice międzykulturowe nie występują jedynie
między tak odległymi państwami jak Polska i Anglia, ale również pomiędzy krajami sąsiadującymi
jak Polska i Ukraina.
Swoistość każdego narodu jest realizowana
przede wszystkim w komunikacji. Skuteczność komunikacji zależy nie tylko od zdolności gramatycznie poprawnie mówić i korzystać z formuł etykiety
językowej lecz od znajomości narodowo-kulturowej
specyfiki zachowania werbalnego i niewerbalnego, norm społeczno-kulturowych też dominujących
strategii i taktyk komunikacyjnych. Będąc elementem kultury narodowej, kategoria grzeczności (w
szczególności gramatyczne indykatory zwracania
się) wyróżnia się specyfiką narodową.
Analiza literatury. Grzeczność jest odzwierciedleniem mentalności narodowej. Jak słusznie
twierdzi N. Żurawlowa: „Grzeczność jako ważny
element kultury językowej odzwierciedla duchowy
świat jego nosicieliˮ [6, с. 7]. Uprzejmość jako kategoria narodowo-kulturowa jest przedmiotem badań
zarówno ukrainistów (M. Czowhaniuk, L. Gnatiuk,
N. Hujwaniuk, O. Myroniuk, J. Skrypnyk, W. Szynkaruk, M. Tełeky, N. Żurawlewa) jak i badaczy z
innych krajów (W. Alpatow, A. Bielajew, N. Belunowa, R. Benakkio, A. Charcjarek, N. Formanowska, R. Huszcza, N. Karaban, T. Larina, M. Marcjanik, K. Ożóg, R. Ratmajer, M. Sifianou, K. Sikora,
J. Sternin, A. Zemskaja, N. Zorychina-Nilsson).
Celem naszego badania jest identyfikacja i
analiza indykatorów zwracania się w ukraińskiej,
rosyjskiej, polskiej i angielskiej kulturach komunikacyjnych, a także opis metod i form nominacji
odbiorcy z punktu widzenia pragmatyki.
Badaczka ukraińskiej etykiety językowej O. Myroniuk rozumie grzeczność jako „szacunnek partnera po komunikacji, zachowywanie poczucia taktu,
poprawności, miary”, „sztuka wyrażać poprzez zewnętrzne znaki ten wewnętrzny szacunek, który
odczuwamy do odbiorcy” [9, с. 8]. O. Myroniuk podkreśla, że uprzejme zachowanie „musi być szczere i przyjazne”, a zasady jego realizacji „urzeczywistniają społeczny aspekt komunikacji” [9, с. 9]
i stwierdza: środki werbalne umożliwiają „ustanowienie i utrzymywanie dystansu społecznego
między rozmówcami, które różnią się w zależności
od sytuacji” [9, с. 10]. Ciekawym jest rozmyślanie
J. Sternina i Z. Popowej, że uprzejmość reprezentuje „złożone zjawisko społeczne i kulturowe, element
świadomości komunikacyjnej członków narodowości „i wiąże się z uznaniem „twarzyˮ jako wyrazu
indywidualnej samooceny” [10, с. 77], a przy analizie grzeczności jako kategorii narodowo-kulturowej
warto brać pod uwagę „rodzaj kultury i strukturę
relacji społecznych, kulturalne wartości, normy i
reguły komunikacji” [8, c. 162].
Traktowanie kategorii grzeczności w różnych
kulturach jest różne i to odbija się w języku i w mowie. T. Larina podkreśla, że „typ kultury wpływa na
strukturę stosunków społecznych, wartości życiowych, norm i zasad zachowania komunikacyjnego”
[8, с. 162]. W kulturach wschodnich, z ich wrodzoną
złożoną hierarchią relacji społecznych grzeczność
to jest okazywanie szacunku, uwielbienia i pokory
[1], w kulturze angło-amerykańskiej – szacunek w
stosunku do odbiorcy [8; 14; 16], greckiej – wyraz
troski, uwagi i szacunku z naciskiem na duchowe
ciepło i przyjaźń [20], w polskiej – dobre zachowa-

nie, bezinteresowna dobroć [18, 19]. W każdej kulturze jest swój koncept grzeczności. Rożna treść danego konceptu ma swoje odzweirciedlenie w języku
i komunikacjii, wyraża się przez rożne indykatory
leksykalne, gramatyczne, funkcyjne, pragmatyczne
oraz dyskursywne.
Opinia B. Frejzera, że grzeczność to koncepcja
dynamiczna, która zmienia się w czasie, została
uzupełniona przez T. Lariną, która zauważa: „jest
to również pojęcie o zmiennej liczbie elementów,
które zmienia się w zależności od przynależności
terytorialnej i kulturowej. Oprócz czasu na uprzejmość wpływa wektor przestrzennyˮ [8, с. 165]. Różne potrakrowanie uprzejmości potwierdzają jej interpretacji w słownikach. Jej główna wartość jest
obiektywizowana przez synonimy, które określają
konkretne strategie i taktyki komunikacyjne, reprezentację narodowej tożsamości i cech społecznych
sytuacji i zachowań komunikacji werbalnej rozmówców zgodnie z ich oczekiwaniami i kontekstem.
W „Etymologicznym słowniku języka ukraińskiego” ввічливість to „pochodzące od formacji
(u wicz) „rzeczywiście, w oczyˮ ... być może pierwotnie oznaczało „ten, kto (zawsze) przed oczyma z dalszym rozwojem semantycznym „łagodny, przyjazny,
zapobiegawczyˮ [5, с. 14]. Jak zauważa M. Belous,
„podstawową funkcją wielu znaków etykiety językowej jest demonstrowanie pokoju, zgodności, braku
wrogości, agresji poprzez pogląd. Komunikując (witając, żegnając, prosząc o coś, dziękując, zapraszając
ets), rozmówcy patrzą sobie w oczyˮ [4, с. 21].
Co ważne, pochodzenie i znaczenie uprzejmości różni się nawet w językach bliskich. Zatem
w etymologicznym słowniku M. Fasmera, słowa
вежливо, вежливый i вежливость pochodzą od
prasłowiańskiego *vĕdǐa, które w starożytnym języku zmieniło się na вѣжа „dośwaidczony, mądry
człowiekˮ [11, с. 285]. Polski przymiotnik grzeczny został utworzony od „ku rzeczyˮ („do rzeczyˮ) ze
względu na proces fonetyczny. W „Słowniku etymologicznym języka polskiegoˮ A. Bruknera rzeczownik rzecz (od czasownika rzec („ja rzekęˮ) pierwotnie
oznacza „mowę, słowoˮ, a później – „rzecz przedmiotˮ: „co k rzeczy jest lub do rzeczy (nie od rzeczy),
nazywamy grzecznym lub dorzecznymˮ [15, s. 65].
To też potwierdza „Mały Słownik zaginionej polszczyznyˮ: wyrażenie „krzecznieˮ oznacza „właściwie,
stosownieˮ („na temat, z sensem, słusznie, dobrzeˮ)
[17, s. 112]. Czyli w języku ukraińskim ввічливий –
„ten, który patrzy w oczyˮ, w języku rosyjskim – „ten,
kto ma wiedzę”, w polskim – „ten, kto mówi, rzecze”.
M. Krongauz podkreśla, że „pod koniec XX – na
początku XXI wieku strategie zachowań grzecznościowych ulegają zmianom, które w dużej mierze
wynikają z tradycji europejskich i amerykańskich.
Dotyczy to zasad postępowania (na przykład, kiedy
i z kim się witać) oraz wyboru konkretnego środka
językowegoˮ [7, с. 26]. W przypadku komunikacji
„niższy” – „wyższy”, gdy wtrącanie w sferę prywatną odbiorcy jest konieczna, posługują się pytaniami typu: Czy mógłby mi Pan pomóc? Чи не могли
б Ви мені допомогти?/ Чи не міг би мені пан
допомогти? Не могли бы Вы мне помочь? Can you
help me? W językach ukraińskim i rosyjskim jest poszerzone przedstawienie prezydentów, posłów, przemierzy w modelu zachodnim: Пане Володимире
Гройсман, Панi Юліє Тимошенко. Pod wpływem
innych kultur językowych zmieniają się zwraca-
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nia do odbiorcy w komunikacjina oficjalnej „równy” – „równy” lub „wyższy” – „niższy”. Oprócz formuły Pan / Pani + czasownik 2 os, używane równolegle
vocativus imię + czasownik 2 os. Pani Heleno, niech
Pani napisze sprawozdanie. Na poziomie „niższy” –
„wyższy” w językach ukraińskim i polskim optymalnym jest vokativus Pan / Pani + tytulatura: Pani
Dyrektor, czy mogę umówić się z Panią Dyrektor o
spotkanie w przyszły wtorek? Пане директоре,
чи можу домовитися з Вами про зустріч на
наступному тижні?, w rosyjskim – imię+patronim: Уважаемый Николай Степанович, могу
я с Вами договориться о встрече?
Zwracając się do kogoś, zwłaszcza w sytuacji komunikacji międzykulturowej, nadawca musi zawsze
pamiętać, że jednym z głównych warunków osiągnięcia sukcesu i skuteczności komunikacji jest „zachowanie twarzyˮ odbiorcy [14]. Definicja roli form adresatywnych jako jednego ze środków ustanowienia
warunków ramowych komunikacji, czyli stworzenia
pozytywnego klimatu komunikacyjnego w danej sytuacji komunikacyjnej, jest uważana za bardzo ważną.
Symetryczne proporcje kontaktów w ukraińskiej, rosyjskiej, polskiej i angielskiej kulturach
komunikacyjnych to przede wszystkim takie relacje między nadawcą a odbiorcą, które sygnalizują
ich pragmatyczną równość. Według M. Marcjanik
„zwracanie się per ty jest rodzajem dwustronnej
zgody na wtargnięcie w prywatne (osobiste) terytorium innej osobyˮ [18, s. 36].
Formy adresatywne pan / pani w językach
ukraińskim i polskim, Ви (Вы) w językach ukraińskim i rosyjskim oznacza nie tylko formę nie-Ty,
ale uświadomienie, że odbiorca nie jest krewnym,
przyjacielem, bliską osobą nadawcy. W takiej sytuacji nadawcę a odbiorcę rozdziela status społeczny,
wiek, płeć ets. Zaś w języku angielskim istnieje tylko zaimek you, który odpowiada formie nie-Ty, co
wskazuje na dotrzymanie dystansu w komunikacji.
Podczas aktu komunikacyjnego nadawca zawsze
ma problem wyboru formy językowej, która byłaby
najbardziej odpowiednia w wyrażaniu go intencji.
Formy adresatywne nie są tworzone coraz, lecz muszą być znane przez nadawcę i odbiorcę (szczególnie
w zakresie komunikacji międzynarowej). Znajomość
zasad i norm wyboru form asdresatywnych jest obowiązkowa, odwrotne prowadzi nadawcę do „porażkiˮ.
Rosyjska badaczka A.G. Balakaj zauważa, że „Rosjanie odczuwają pewien dyskomfort podczas zwracania się do nieznajomych. Naukowcy, pisarze i obcokrajowcy, którzy opanowali rosyjską etykietę językową, zwracają na to uwagęˮ [2, c. 85], podczas gdy w
ukraińskiej, polskiej i angielskiej kulturach komunikacyjnych mamy formę пан/пані, pan/pani, Mr, Ms.
Grzeczna forma w języku polskim Pan / Рani: Panie kierowco, tu parkować nie wolno. Panie Franciszku, Pielęgnacja samochodu. Pani Kowalska, proszę o

Literatura:
1.
2.
3.
4.

33

pozamykaniu okna wymagają po sobie czasowników
formy trzeciej osoby liczby pojedynczej lub mnogiej:
Czego Państwo szukają? Czego Pan (Pani) potrzebuje?
W języku polskim zwracanie się do adresata,
używając czasownika w postaci drugiej osoby liczby mnogiej, jest niedopuszczalne. Polacy traktują
taką formę za niezbyt uprzejmą, dlatego z reguły
ją unikają. To najczęstszy błąd, który popełniają
Ukraińcy, Rosjanie, Białorusinie, którzy znajdują
się w środowisku polskojęzycznym. W rosyjskiej
etykiecie językowej tradycyjną jest forma zwracania się do odbiorcy imię + patronim: Уважаемая
Анна Андреевна! Jeśli chodzi o język ukraiński, ta forma jest do tego czasu dyskusyjna. Forma zwracania się imię + patronim została zachowana w instytucjach edukacyjnych równolegle z
formą pan / pani: Шановний пане ректоре! /
Шановний Володимире Олександровичу!.
W polskiej i ukraińskiej etykiecie są interesujące
próby stworzenia trzeciego rodzaju zwracania się,
coś pomiędzy formą per Ty a formą per pan / pani.
M. Marcjanik nazywa ten rodzaj apelu „formą pani
Ewoˮ [18, s. 47]. Ta forma nie jest w rzeczywistości
polską czy ukraińską, lecz zapożyczona z kultury anglojęzycznej, zachowując jednocześnie swój indykator
zerowy w polskim i ukraińskim uzusie. A. Werzbicka podkreśla: „Imię oznacza nieformalne i przyjazne
stosunki, ale nie przyjacielskie. Przyjaźń opiera się
głównie na bliskich osobistych relacjach między komunikującymi się, a w języku angielskim jest brak
środków wyrażania takich relacjiˮ [21, s. 212–223].
W polskiej kulturze komunikacyjnej apel w asymetrycznej sytuacji uważany jest za znajomy. Ta
forma odwołania jest zwykle stosowana we wspólnych polsko-amerykańskich firmach. Innym typem,
tzw. Trzecią formą uprzejmości, na którą zwraca
uwagę M. Marcjanik, „jest forma elipsy, zamiast panie profesorze, panie doktorze, panie redaktorze pojawiają się profesorze, doktorze, redaktorze, ale nie
dotyczy to podobnych form kobiecychˮ [18, s. 49].
Ten rodzaj odwołania jest możliwy w nieformalnej
sytuacji lub przy bliskiej znajomości rozmówców.
Wnioski. Gramatyczne indykatory zwracania
się w systemie etykiety językowej charakteryzują
się wyraźną specyfiką narodowo-kulturową, której
znajomość jest ważnym elementem kompetencji komunikacyjnej nosicieli innych kultur i jest warunkiem udanej komunikacji międzynarodowej. Narodowo-kulturowne czynniki mają znaczący wpływ
na elementy kodu językowego, a także na faktyczny przebieg komunikacji. Grzeczność jako kategoria narodowo-kulturowa dostosowuje zachowanie
komunikacyjne ludzi i opiera się na następujących
zasadach: zgodność z zasadami przyzwoitości, życzliwości, uczestnictwa, sugerowanie pomocy, szacunek partnera po komunikacji oraz szanowanie niezależności i możliwości wyboru.
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Анотація. У статті проаналізовано лексичні та граматичні трансформації у процесі перекладу науковотехнічних статей. Доведено, що термінологія нафтогазової промисловості є автономною і має відносно замкнену структуру, хоча зазнає подекуди впливів загальновживаної мови та термінології інших галузей.
З’ясовано особливості використання різних видів мовних трансформацій у процесі перекладу термінів
нафтогазової галузі. Окреслено причини застосування перекладацьких трансформацій. Описано основні
типи перекладацьких лексичних та граматичних трансформацій.
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LEXICAL AND GRAMMATICAL TRANSFORMATIONS IN THE TRANSLATION
OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL ARTICLES IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
Summary. Lexical and grammatical transformations have been analyzed in the process of translation of scientific and technical articles. It is proved that the terminology of the oil and gas industry is autonomous and
possesses a relatively closed structure, although it sometimes undergoes influence of commonly used language
and terminology pertaining to other branches. The peculiarities of using different types of language transformations in the process of translating terms in the oil and gas industry are revealed. The reasons for applying
translation transformations are outlined. The main types of lexical and grammatical translation transformations are described.
Keywords: lexical transformations, grammatical transformations, generalization, loan translation,
specification, transcoding, transcription, transliterating.

остановка проблеми. В останні роки споП
стерігається посилений інтерес теоретиків
перекладу до проблем галузевих терміносистем.
Це пояснено зростаючим потоком наукової і технічної інформації, процесами інтеграції наук, автоматизацією інформаційних процесів та застосуванням автоматизованих словників. Створення
такого зразка словників і банків даних неможливе без стандартизації і уніфікації термінологічної
© Болотнікова А.П., Цюман Д.С., Гнилосир А.А., 2019

лексики, вивчення лінгвістичних проблем термінології, з’ясування особливостей термінотворчості
в конкретній галузі знань. Це зумовлює необхідність поглибленого вивчення методологійних аспектів перекладу термінології.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Важливо зазначити, що вивчення галузевої термінології та особливості її перекладу є актуальним і перспективним напрямком сучасної лінгвіс-
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тики. Цю проблему досліджували М. Вакуленко,
М. Грінзбург, В. Карабан, Т. Кияк, Л. Латишев,
Я. Рецкер та інші. Умовно можна виокремити
кілька етапів у розвитку аналізованої термінології, що збігаються з етапами становлення науково-технічної термінології, оскільки досліджувана термінологія є її органічним складником.
М. Вакуленко наголошує, що впродовж століть
функціювала виробнича термінологія народних
промислів, у якій було виокремлено термінологію нафтогазодобування [1, c. 63]. Переконливо
доводить А. Крижаніська, що практично жодна
природна мова при творенні термінів не може
обійтися своїми власними ресурсами, тому термінологія багатьох галузей знань послуговується
лексичними та словотворчими засобами різних
мов [8, c. 12]. Поділяємо думку Я. Рецкер, що специфіка трансформацій полягає в зміні формальних (лексичні або граматичні трансформації) або
семантичних (семантичні трансформації) компонентів вихідного тексту за умови збереження
сенсу [11, c. 29].
Мета статті полягає в з’ясуванні особливостей використання різних видів мовних трансформацій у процесі перекладу термінів нафтогазової галузі.
Виклад основного матеріалу. Формування
та розвиток термінології нафтогазової промисловості тісно пов’язані з історією розвитку й становлення нафтогазової галузі та науки про неї.
В англістиці та україністиці динамічний розвиток
нових термінів у цій галузі припадає на кін. XIX ст.
Загальновідомо, що процес перекладу не
є простою заміною одиниць однієї мови одиницями іншої. Одним із важливих способів перекладу
є трансформації.
Перекладацькі трансформації – це міжмовні
перетворення з метою досягнення перекладацької еквівалентності. Це навмисні відступи від
структурного та семантичного паралелізму між
мовою оригіналом і мовою перекладу на користь
їх рівнозначності.
Перекладацькі лексичні трансформації – це
різноманітні зміни лексичних елементів мови
оригіналу під час перекладу з метою еквівалентної репрезентації їх семантичних, стилістичних
і прагматичних характеристик з урахуванням
норм та лінгвокультурних традицій мови перекладу. Лексичні трансформації застосовуються
тоді, коли словникові відповідники тієї чи іншої
лексеми мови оригіналу не можуть бути використані у процесі перекладу через невідповідності
з погляду значення й контексту. Лексичний елемент перекладають не окремо, в ізоляції від речення та тексту, а засобами контекстуального зв’язку
та функційних характеристик. За цих умов досягають точності та еквівалентності перекладу. Тому
важливим є вміння підібрати контекстуальні відповідники. Традиційно виокремлюють такі зразки
лексичних трансформацій [9, c. 23].
Конкретизація – це лексична трансформація, унаслідок якої слово (термін) ширшої семантики в оригіналі замінюється словом (терміном) вужчої семантики [2, c. 187], наприклад:
The predominant use of pipelines is in moving
large volumes of crude petroleum, natural gas, and
refined petroleum products from the source of supply
to the refineries and eventually to the consumer. –
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Трубопровід – це система труб, насосних станцій та інших об'єктів, що використовують для
транспортування рідин, газів, іноді твердих
речовин. Англійське move конкретизовано до
слова transportation та в українському перекладі транспортування. Цей спосіб перекладу застосовують переважно тоді, коли мають справу зі
словами широкого, «розмитого» значення.
У процесі перекладу лексичних елементів перекладні відповідники можуть утворюватися за
рахунок не тільки звуження значення, а і його
розширення. Генералізація – вид лексичної перекладацької трансформації, унаслідок якої
слово із вужчим значенням замінюють на лексему із ширшим значенням, подекуди гіпонімом
[4, c. 102], наприклад: When a pipeline is to be
built between two points, a tentative route is selected
on the basis of aerial mapping and a careful survey
on the ground. – Коли трубопровід повинен
бути побудований між двома точками, приблизний маршрут вибирається на основі аерофотозйомки та ретельного обстеження місця.
Додавання слова – експліцитне вираження частини імпліцитного смислу оригіналу в тексті перекладу. Ця трансформація полягає у введенні в
переклад лексичних елементів, що відсутні в оригіналі, з метою адекватної передачі змісту речення (оригіналу) та / або дотримання мовленнєвих
і мовних норм мови перекладу [5, c. 115], наприклад: At one point in the 1970s more than 120 miles
(1930 km) of pipeline were being built, and another
49000 miles (79000 km) were planned. – У середині
1970 років було збудовано більше, ніж 1200 миль
(1930 км) трубопроводу, а також заплановано
спорудження ще 49000 км (79000 км).
Вилучення слова – виправдане з погляду еквівалентності перекладу, передовсім норм мови
перекладу, усунення в тексті перекладу тих
плеонастичних або тавтологічних лексичних
елементів, які за нормами мови перекладу є частинами імпліцитного смислу тексту, наприклад:
These linked the Baku gas fields to Moscow and the
Siberian gas fields to the country's major industrial
cities. – Це зв’язало газові родовища Баку, Сибіру
та Москви з великими промисловими містами
країни. Ця трансформація не є частою у процесі
перекладу науково-технічних текстів.
Заміна слова однієї частини мови на слово
іншої частини мови може супроводжуватися
частковою або повною перебудовою структури
речення. З погляду на різного роду лексичні
та граматичні особливості мов оригіналу та перекладу, розбіжності в мовленнєвих нормах, перекладачеві важливо застосовувати трансформацію заміни частини мови, коли, наприклад,
іменник замінюють прикметником, а прикметник – дієсловом, тощо [3, c. 97]. Така трансформація може застосовуватися до слів майже
всіх частин мови, однак найчастіше іменника,
дієслова, прикметника та прислівника. Наприклад: Petroleum pipelines involve three major
systems: gathering lines, which transport crude
oil from the individual wells to a central location,
such mainline pump station; trunk lines, which
accomplish the long-distance transmission of crude
oil to the refineries; and distribution lines, which
carry refined products from supply sources such as
refineries and seaports to areas of consumption. –
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Нафтопроводи включають в себе три основні
системи: збірні ліній, які транспортують
сиру нафту з окремих свердловин в центральне
розташування; магістральні лінії, які забезпечують транспортування сирої нафти на далекі дистанції на нафтопереробні заводи; розподільні лінії, які забезпечують перевезення
нафтопродуктів із джерел постачання, таких
як нафтопереробні заводи та морські порти,
у райони споживання. Тут дієслово було замінено на іменник.
За умови повної транспозиції, крім переходу слова, унаслідок перекладу, з однієї частини
мови в іншу, відбуваються також лексико-семантичні та синтаксичні трансформації відповідних
мовних одиниць. До неповної транспозиції належить перехід слова з однієї морфологічної категорії до іншої в межах тієї самої частини мови.
Описовий (роз’яснювальний) переклад – це
спосіб перекладу або прийом підбору поняття,
що є близьким за значенням. Здебільшого перекладачі використовують описовий метод, не вдаючись до калькування, яке часто порушує лексико-граматичну структуру, що суперечить нормам
кожної мови й не відображає ввесь зміст поняття
[6, c. 128]. Наприклад: Natural-gas pipelines
are composed of gathering lines, compressor stations
(pump stations), and trunk lines, extending from
natural-gas producing areas to the distributing
systems of cities and towns. – Трубопроводи, що
транспортують природний газ, складаються з ліній збору, компресорних станцій (насосних станцій) та магістральних ліній, що простягаються від районів видобутку природного
газу до розподільчих систем міст і селищ.
Транскодування – це такий спосіб перекладу,
коли звукова та / або графічна форма слова вихідної мови передається засобами абетки мови
перекладу [10, c. 157], наприклад, flotilla – флотилія, emitter – емітер, bulk tanker – балктанкер, perforator – перфоратор тощо.
Розрізняють чотири види транскодування:
1) транскрибування – коли літерами мови
перекладу передається звукова форма слова вихідної мови, наприклад, peak – пік, resistor – резистор, «Big Inch» – «Біг Інч», «Little Big Inch» –
«Літл Біг Інч»;
2) транслітерування – спосіб транс кодування, при якому слово вихідної мови передається по
літерах, наприклад, bunker – бункер, bulldozer –
бульдозер;
3) змішане транскодування – переважне застосування транскрибування з елементами транслітерування, наприклад, overlock – оверлок,
altimeter – альтиметр, offshore – офшор;
4) адаптивне транскодування – коли форму
слова у вихідній мові дещо адаптують до фонетичної та / або граматичної структури мови перекладу, наприклад, middle – мідель, nipple – ніпель, occlusion – оклюзія, platform – платформа,
mile – миля, foot – фут, diameter – діаметр.
У процесі транскодування літерами може передаватися форма цілком або її більша частина
(т.зв. адаптивне транскодування). Іноді застосовують змішане транскодування, коли більша
частина транскодованого слова відбиває його
звучання в вихідній мові, але разом з тим передаються й деякі елементи його графічної форми.

Наприклад, це може спостерігатися при транскодуванні власних імен: Texas – Техас, а не Тексес.
Калькування (дослівний або буквальний переклад) – це прийом перекладу нових слів (термінів),
коли відповідником простого чи (частіше) складного слова (терміна) вихідної мови в цільовій мові
вибирають переважно перший за порядком відповідник у словнику [7, c. 291], наприклад: gathering
line – лінія збору, trunk line – магістральна лінія,
gathering lines – збірні лінії, distribution line – розподільна лінія, floating zero – плаваючий нуль,
distributing system – розподільча система, short
ton – коротка тонна, metric ton – метрична тонна.
У цих прикладах українські відповідники англійських термінів утворено шляхом вибору першого
словникового відповідника кожного з компонентів.
Калькування як прийом перекладу частіше
застосовують під час перекладу складних слів
(термінів). Його також можна застосовувати
щодо одного з компонентів складного слова (терміна). Досить часто калькування є оптимальним
у процесі перекладу тих складних термінів, що
утворені за допомогою поширених загальнонародних слів [2, c. 124]: target search – пошук цілі,
self-loading – самозавантаження.
Варто зазначити, що особливу увагу під час
перекладу слід приділяти явищам або поняттям,
наявним у культурі носіїв мови оригіналу, але
відсутнім у культурі носіїв мови перекладу. Такі
явища й поняття потребують особливих навичок
та вмінь перекладача.
Граматичні перекладацькі трансформації – це
способи перекладу, за якими граматична одиниця
оригіналу змінюється одиницею мови перекладу
з іншим граматичним значенням [9, c. 118]. Граматична заміна як особливий спосіб перекладу передбачає не просто вживання в перекладі форм мови
перекладу, а й відмову від використання форм аналогічних вихідним, заміну таких форм на інші.
Усі граматичні трансформації в процесі перекладу можна поділити на чотири види:
Перестановка – зміна розташування мовних елементів у тексті перекладу порівняно з
текстом оригіналу. Елементами, що піддаються
перестановці, є зазвичай слова, словосполучення, частини складного речення й самостійні речення в тексті [9, c. 126], наприклад: A 520-mile
(837-km) extension of the Interprovincial, running
from Sarnia, Ontario, to Montreal, opened in
1976. – Розширена на 520 миль (837 км) лінія
Інтерпровіншл, що простягається від Сарнії,
Онтаріо до Монреаля була відкрита в 1976 р.
Заміна – найбільш поширений вид перекладацької трансформації. У процесі перекладу заміні можуть піддаватися: а) форми слова; б) частини мови [2, c. 64], наприклад: In the
1970s, Britain built a network of crude oil and gas
pipelines, both onshore and offshore, to handle
North Sea minerals. – У 1970-х роках Британія
побудувала мережу нафто– та газопроводів як
на суші, так і на морі, для обробки корисних
копалин Північного моря. Відбулася заміна англійського дієслова to handle іменником обробка.
Додавання – тип перекладацької трансформації, який ґрунтується на відновленні у процесі
перекладу опущених в оригіналі «доречних слів»
[2, c. 188], наприклад: Pipelines have become
a major industry in many countries throughout
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the world, especially in those with large petroleum
reserves or those having high degrees of technology. –
Трубопроводи стали провідною галуззю в багатьох країнах світу, особливо в тих, які мають
великі запаси нафти або високий рівень розвитку технологій. Уживання слова розвиток
передбачено контекстом.
Опущення – уникання тих чи інших «надлишкових» слів у процесі перекладу [9, c. 121].
Як демонструє аналіз емпіричного матеріалу дослідження, цей спосіб є маловживаним у процесі
перекладу науково-технічних текстів.
Висновки та пропозиції. Варто зазначити,
що майже в кожному проаналізованому речен-
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ні використано певну лексичну чи граматичну
трансформацію, що зумовлено особливістю мов
оригіналу та перекладу. Основне завдання перекладача – досягти семантичної еквівалентності
між текстом-оригіналом і текстом-перекладом.
Для цього потрібні різноманітні перекладацькі
трансформації. У процесі перекладу найбільш
часто використовують такі види граматичних
трансформацій: перестановка та заміна, особливо форм слів, членів речення та типів синтаксичного зв’язку, додавання членів речення.
З-поміж лексичних трансформацій найчастіше
зустрічаються конкретизація, транскодування
та калькування.
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остановка проблеми. На фоні очевидП
них стрімких змін у всіх сферах життя
і діяльності українців непорушним залишають-

ся необхідність отримання якісної професійної
освіти, необхідність обміну інформацією, і саме
в цьому розрізі, на перше місце, як умова успішної освіти, успішного обміну інформацією, успішної комунікації, виступає знання іноземних мов.
Нестримна течія часу здійснює невблаганний
вплив на традиційні стереотипи і диктує нові
правила для всіх сфер людського буття. Стрімкі поступи сучасності породжують виклики,
пов’язані з відсутністю соціальних умов в Україні, які б забезпечували гідне життя і вільний
розвиток людини Дотичні проблеми вриваються
в освітні процеси, змінюють навчальні парадигми, змінюють характеристики діяльності студента і викладача та змушують сучасну освіту
розглядати умови формування майбутнього фахівця через призму людського капіталу, який
є складовою інтелектуального капіталу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Якщо спиратись на широке визначення, то інтелектуальним капіталом вважаються знання, які
можуть бути перетворені в прибуток та оцінені.
Це визначення охоплює будь-яку технологічну,
управлінську та ринкову новизну, яка може бути
інноваційною і приносити додатковий прибуток
[1, с. 23–25].
Вітчизняні та закордонні дослідники вважають, що інтелектуальний капітал – це ресурс,
який характеризує знання, інтелектуальний потенціал організації та є одним із нових критеріїв визначення конкурентоздатності організації.
Вони схиляються до думки, що на рівні організації інтелектуальний капітал є сумою трьох складових, а саме: людського капіталу як сукупності
знань, навичок, творчих здібностей, а також спроможностей працівників відповідати вимогам і задачам компанії; структурного капіталу – це і програмні засоби ЕОМ, і програмне забезпечення,
і бази даних, організаційна структура, патенти,
товарні знаки, та інші організаційні механізми,
які забезпечують продуктивність та функціонування компанії; і на сам кінець споживчого капіталу – майбутні споживачі продукції компанії, її
спроможність задовольнити їх запити.
Основою цих трьох складових є людські ресурси – найбільша динамічна компонента спроможності компанії отримувати прибуток тривалий час.
Вважається, що людський капітал не може бути
власністю компанії, а структурний капітал може
бути оформлений у власність і може виступати
в якості об’єкту купівлі-продажу» [1, с. 23–25].
Концепція людського капіталу розроблена
американськими вченими, лауреатами Нобелівської премії з економіки Гарі Бекером і Теодором
Шульцем. За їхнім визначенням «людський капітал» – це оцінка втіленої в індивідуумі потенційної здатності приносити дохід, що включає
вроджені здібності і таланти, а так само освіту
і набуту кваліфікацію. Вони довели, що вкладення в людський капітал можуть давати високий
економічний ефект, і ці вкладення все більшою
мірою визначають розвиток економіки та прогрес людства [5; 6].
Якуба К.І., доктор економічних наук, професор, дала власне визначення сутності поняття

«людський капітал» як соціально-економічної
категорії та розглянула особливості вкладень (інвестицій) в людський капітал за критерієм суспільно необхідних вкладень суспільства у формування людини як біосоціальної істоти, вона
визначила ефективність, основні параметри
і структуру інвестицій в людський капітал з розрахунку на одну людину в Україні ще у 2012 р.,
і її надбання знайшли широкого застосування
в різних наукових дослідженнях [9].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Осторонь такого поняття як «людський капітал» та його урахування
у формуванні майбутнього фахівця не можуть
стояти викладачі іноземних мов. Адже концепції
«людського капіталу» виявили моменти інвестицій в освіту та професійну підготовку, у пошук
кращої професії, у міграцію на інші ринки праці.
Якість робочої сили вимірюється «ринковою орієнтацією» фахівця, його вмінням переструктуровувати свої здібності, що передбачає безперервну освіту, володіння ІКТ, і що особливо важливо
для вітчизняних випускників ЗВО – знання іноземних мов. Вибір форм, методів, підходів, а також визначення мети вивчення іноземної мови
є невичерпною темою багатьох досліджень. Але
зв’язок когнітивних стилів особистості та їх вплив
на вивчення іноземної мови в призмі людського
капіталу є недостатньо вивченим.
Варто зазначити, що саме іноземна мова набуває важливого значення у вирішенні комунікативних проблем, у процесах інтерпретації інформації,
закодованої у власне мовних і екстралінгвістічних
символах. У розрізі поставлених освітніх завдань
комунікативна компетентність відіграє одну з найважливіших ролей у становленні бакалавра, спеціаліста чи магістра. Юрист, політолог, менеджер,
економіст, учитель і багато інших фахівців повинні володіти комунікативною культурою, умінням
вести діалог, проявляти гнучкість у спілкуванні,
тобто бути комунікативно компетентними. Отже,
знання іноземних мов можна повноправно вважати складовою «людського капіталу» [2].
Рішення комунікативних проблем і досягнення рівня володіння іноземною мовою, зазначеного в ЗЄР з мовної освіти, у вищому навчальному
закладі пов'язано з певними факторами ускладнення, а саме такими: слабкою лінгвістичною
підготовкою абітурієнтів, жорсткими умовами
обмеження аудиторного навантаження з іноземних мов, які містяться в освітніх стандартах багатьох нефілологічних спеціальностей, протіканням процесу вивчення іноземної мови не в самий
сенситивний період, орієнтуванням навчання на
майбутню професію, що вимагає засвоєння складної граматики і відповідної термінології та ін.
Мета статті. Головною метою цієї роботи
є звернути увагу викладачів іноземних мов,
учителів, студентів на можливість застосування
психологічних феноменів особистості як індивідуальних способів здійснення комунікативної
іншомовної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Численними
дослідженнями доведено, що серед усіх аспектів
вивчення мови окремо виділяється читання (як
процес переробки іншомовленнєвої інформації),
і його розгляд пролягає у площині лінгвістичних, педагогічних та психологічних наук.

«Young Scientist» • № 5.1 (69.1) • May, 2019
Читання передбачає кілька компонентів,
тісно пов’язаних з розумінням змісту того, що
відображено словами і граматичними конструкціями, а саме: передбачення змісту тексту за
рахунок вдумливого прочитування заголовка,
швидкого перегляду двох-трьох речень першого абзацу і закінчення тексту; уміння виділити
головне в тексті та вичленити другорядну інформацію; уміння переструктуровувати текст; уміння інтерпретувати, розуміти підтекст та створювати своє власне ставлення до прочитаного.
У пошуку шляхів підвищення ефективності вивчення іноземних мов ми звернули увагу на такі
психологічні феномени як когнітивні стилі особистості, які мають спільний знаменник з читанням: читання – це процес переробки інформації, а
когнітивний стиль – спосіб переробки інформації.
Науковці підкреслюють, що індивідуальні
відмінності у способах отримання і відтворення
інформації, прийомах аналізу і структурування
свого оточення і т. д., у свою чергу утворюють
деякі типові форми когнітивного реагування,
відносно яких групи людей є схожими і відрізняються одна від одної, що позначає індивідуальні відмінності у процесах переробки інформації та виділяє типи людей у залежності від
особливостей їх когнітивної організації [7]. Стилевий феномен – це стійка у часі характеристика суб’єкта, яка виявляється на різних рівнях
функціонування пізнання; стилеві феномени не
оцінюються, тому що представники кожного стилю мають відповідні переваги у тих ситуаціях,
де індивідуальні пізнавальні якості сприяють
ефективній поведінці
Таким чином, при вивченні когнітивних стилів першочергово виділяються не змістовні характеристики пізнавальної активності (“що” людина
думає), а способи її організації (“як” людина думає) і виявляються типові для кожної конкретної
особистості індивідуально – своєрідні прийоми
отримання і переробки інформації. Як способи
переробки інформації когнітивні стилі виявляють
себе в читанні, як одному із процесів переробки
інформації. Теоретичні дані свідчать про те, що
серед багатьох когнітивних стилів саме «полезалежність-поленезалежність» і «імпульсивністрефлексивність» накладають свій відбиток на
процес такого виду переробки інформації, як читання тексту. Аналіз психологічних досліджень
спонукав нас висунути припущення про те, що
в процесі розуміння тексту важливу роль відіграють своєрідні «інструменти» діяльності, властиві
кожній людині, феноменальні способи переробки
інформації, які в психології пізнання іменуються
когнітивними стилями особистості [3].
Ми провели психологічне дослідження, у ході
якого сформували групи студентів за належністю до когнітивного стилю: полезалежності-поленезалежності, імпульсивності-рефлексивності
(кожен стиль біполярний) і визначили, як розуміють текст іноземної мови студенти, залежно від того, який когнітивний стиль властивий
кожному з піддослідних. У результаті констатуючого етапу експерименту ми визначили, що
для імпульсивних студентів читання іноземною
мовою – це відтворення звукової форми слів по
графічній моделі, саме імпульсивні студенти
показують приклади формального перекладу.
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Розуміння йде на другий план і виступає лише
у формі контролю над читанням. Виходячи з даних нашого дослідження, ми визначили рівні
розуміння залежно від когнітивного стилю особистості. Перший рівень розуміння – розуміння
окремих слів. Другий рівень характеризується
умінням пов'язувати ці одиниці в словосполучення. У цьому випадку проявляється велике
значення деталі в текстах, яке вимагає пильної
уваги читачів. За результатами дослідження
72,3% полезалежних і імпульсивних студентів
знаходяться на другому рівні, тобто на рівні синтагми. 32% полезалежних і 39,4% імпульсивних
подолали цей рівень. Серед полезалежних різниця в розумінні синтагм становить 10% у сторону
нерозуміння. Серед імпульсивних внутрішньогрупповое розуміння вище на 9%. А міжгруппова
різниця імпульсивних і рефлексивних складає
всього лише 7,4%. Це зовсім незначна різниця,
якщо порівнювати їх показники з показниками
розуміння синтагм полезалежними або рефлексивними студентами, рівень нерозуміння яких
практично дорівнює нулю [4].
Отже, імпульсивні і полезалежні студенти
продемонстрували найнижчі рівні розуміння
тексту. Третій рівень розуміння вимагає від читача високої логіко-граматичної грамотності. Виокремлення предмета висловлювання (суб'єкта)
і того, що стверджується про суб'єкта (предиката), вимагає від читача вільного орієнтування
в структурі речення – групі підмета і присудка.
А з іншого боку, якщо читач знайомий з типологією суджень (судження існування, властивості,
відносини, структури), то він більш уважно поставиться до лексико-граматичних засобів вираження семантичних відносин.
Результати нашого дослідження показують,
що вплив когнітивного стилю позначається на
вмінні читачів або виокремлювати предмет висловлювання, або ж не відзначати його, орієнтуватися або не орієнтуватися в структурі речення.
Найбільшу кількість негативних оцінок на цьому
етапі дослідження отримали полезалежні студенти. Тільки 26% випробовуваних розуміють текст
на рівні окремих речень. Не набагато вище результат імпульсивних: тільки 30,3% долають третій рівень розуміння. Очевидно, що полезалежні
студенти, в силу своїх стильових особливостей,
не вміють виокремити з речення суб'єкт і предикат. Зазначимо, що саме для англійської мови
це завдання не видається важким. В англійській
мові існує чіткий порядок слів у реченні: підмет
і присудок, другорядні члени речення. Студенти
з імпульсивним когнітивним стилем також прочитують все речення цілком, але їх стиль накладає свій відбиток на розуміння тексту. Процес
поділу речення на суб'єкт і предикат вимагає затримки мислення, а імпульсивним не властиво
працювати повільно, вдумливо, постійно контролюючи свої дії. Вони прагнуть вирішувати всі
завдання швидко. Прискорені прийняття рішень
дозволяють затримуватися на окремих частинах
тексту, навіть якщо вони головні. Серед поленезалежних тільки 7% випробовуваних не зуміли
піти далі розуміння словосполучень. Але саме
ці студенти не вивчали англійську мову в обсязі
шкільної програми. Чотири рефлексивних студента – 11% (з цієї ж причини) також не змогли

40

«Молодий вчений» • № 5.1 (69.1) • May, 2019 р.

здійснити і зрозуміти весь текст повністю. Наступний рівень розуміння – розуміння надфразових
єдностей – груп речень, що виражають закінчену думку. При цьому відображаються такі логічні операції, як умовиводи, докази, пояснення, а
також сукупності суджень, що описують операції
визначення поняття, класифікації, систематизації. Вище згадувалося, що такі завдання ледве
вирішуються тими, кому властиві полезалежний
і імпульсивний стилі діяльності. Тому імпульсивні і полезалежні студенти показали повне нерозуміння тексту на рівні абзацу і на рівні надфразової єдності. Поленезалежні і рефлексивні
студенти зрозуміли тест недостатньо повно, пропустили деякі дрібні деталі, допустили неточності, додали те, чого немає в тексті. Слід звернути
увагу на те, що таке розуміння продемонстрували
47% рефлексивних і тільки 18% поленезалежних
[4]. Виявлено, що рефлексивні студенти краще
деталізують текст, ніж поленезалежні. А стильові особливості поленезалежних дозволяють
їм розуміти загальний вміст, не зупиняючись на
деталях. "Вихід за межі ситуації здійснюється через свідомість. І у випадку свідомості, і в разі дії
здійснюється ломка, розщеплення ситуації, виокремлення в ній умов співвідносні з вимогами"
[6]. Розуміння повного тексту з точним перекладом загального змісту і деталей тексту показали
тільки 14% поленезалежних і 17% рефлексивних.
Як бачимо, майже рівну кількість полезалежних
і імпульсивних студентів розуміють текст однаково в процентному співвідношенні.
Наші дослідження підтверджують той факт,
що під час читання асоціюються моторно-слухові відчуття із зоровими образами, і те, що відому
роль в розумінні прочитаного відіграє внутрішня
мова, а розуміння в результаті читання супроводжується промовлянням, тобто при читанні вголос або про себе з'являються певні моторно-слухові відчуття, слідом за якими настає зв'язування
звуко-літерного образу слова з певним значен-
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ням. Думка читача іншомовного тексту працює
в двох напрямках одночасно:
– впізнавання, формальне розуміння граматичної та лексичної сторони тексту;
– проникнення в сам зміст іншомовного тексту.
Саме таким шляхом, лексична, граматична
і контекстна сторони тексту з'єднуються у свідомості читача. На думку Н.І. Жинкіна «процес
розуміння полягає саме у встановленні зв'язків
у свідомості читача» [8, с. 215].
Результати дослідження показали і те, що
полезалежні студенти гірше інших груп здатні
встановлювати такі зв'язки. Властивий їм стиль
не сприяє встановленню зв'язків між лексичними одиницями. Моторно-слухові відчуття у імпульсивних випереджають звуко-буквені образи
слова і його значення. Це заважає імпульсивним
одночасно з'єднати в єдине ціле лексичну, граматичну і контекстну сторони тексту. Що стосується
поленезалежних і рефлексивних студентів, то,
очевидно, що їх стилі діяльності позитивно впливають на розуміння тексту. Рефлексивні студенти більш успішні в довільному уповільненні своїх
моторних дій, тобто, вони сповільнюють процеси
співвідношення звуко-літерного образу слова
з його значенням, слова з'єднують в словосполучення, словосполучення в речення для того, щоб
глибше розібратися в змісті прочитаного.
Висновки і пропозиції. Дослідження особливостей розуміння іншомовного тексту студентами з різними когнітивними стилями показало
шляхи і методи використання властивого особистості когнітивний стиль як інструменту розуміння тексту. Проведене дослідження сприяло
створенню системи завдань з формування умінь
студентів з різними когнітивними стилями працювати з текстом іноземної мови, що призвело
до ефективності розуміння тексту та засвоєння
мови в цілому та підвищило рівень комунікативної іншомовленнєвої компетенції, яка є компонентою людського капіталу.
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ВИКОРИСТАННЯ CLIL (ІНТЕГРОВАНОГО ПРЕДМЕТНО-МОВНОГО НАВЧАННЯ)
У ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ ВМІНЬ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО
СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Анотація. Стаття присвячена розгляду сучасної методики предметно-мовного інтегрованого навчання.
Розглянута історія виникнення даного підходу, проаналізовано принципи для успішного введення даної
методики. Виокремлено види діяльності на практичних заняттях, де застосовується даний підхід до навчання іноземної мови. Зазначено переваги при формуванні комунікативної компетенції за допомогою
методики інтегрованого навчання, а також зміст та організаційний підхід до використання даної методики. Предметно-мовне інтегроване навчання має низку переваг у порівнянні з традиційним навчанням,
що може допомогти сформувати вміння іншомовного професійного спілкування.
Ключові слова: предметно-мовне інтегроване навчання, комунікативна компетенція, методика
навчання іноземної мови, система оцінювання, технологія навчання.
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USE OF CLIL IN THE FORMING PROSPECTIVE OFFICERS' SKILLS
OF FOREIGN LANGUAGE PROFESSIONAL COMMUNICATION
IN HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Summary. The article is dedicated to the consideration of modern method of content and language integrated learning. The history of this approach and principles for successful use are analyzed. The types of activities, where this approach is applied, are revealed. Advantages in the formation of communicative competence
through the methodology of content and integrated learning are listed.
Keywords: content and language integrated learning, communicative competence, foreign language teaching
methodology, rating system, teaching technology.

остановка проблеми. Зміни в політичП
ному, соціальному, культурному, економічному житті країни потребують високої ефек-

тивності навчання офіцерських кадрів у цілому
та підготовки до військово-професійної діяльності зокрема. Сучасна методика предметно-мовного інтегрованого навчання має прискорити та покращити даний процес.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Виділено три найбільш поширених інтегрованих
предметно-мовних підходи:
• ESP (English for Specific Purposes /Англійська для спеціальних цілей);
• CLIL (Content and Language Integrated
Learning (предметно-мовне інтегроване навчання);
• EMI (English as Method of Instruction /Англійська як засіб навчання).
Термін CLIL був вперше введений Девідом
Маршем у 1994 році для позначення навчальних
ситуацій, де дисципліни викладаються іноземною
мовою. Теоретичні основи CLIL базуються на теорії
взаємозв'язку мислення й мов Л. Виготського, теорії BICS/CALP Дж. Куммінса, таксономії вмінь і навичок в когнітивній області Блума та ранніх теорій
когнітивізму Ван Лір, С.Kрашен, Дж. Брунера.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Відсутні спеціальні праці, присвячені питанню застосування сучасної
методики предметно-мовного інтегрованого навчання у процесі формування вмінь іншомовного професійного спілкування курсантів. Ось
чому дана робота, присвячена застосуванню
методики предметно-мовного інтегрованого на-

вчання саме у вищих військових навчальних закладах, є актуальною.
Мета статті. Головною метою цієї роботи
є розгляд застосування сучасної методики предметно-мовного інтегрованого навчання у ВВНЗ.
Виклад основного матеріалу. Державна політика у сфері вищої освіти, яка визначена Верховною Радою України, ґрунтується на принципах,
серед яких особливу увагу науковців привертають
думки, щодо «сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного
людського капіталу, міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України у Європейський
простір вищої освіти, за умови збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій національної вищої школи, забезпечення розвитку наукової,
науково-технічної та інноваційної діяльності вищих
навчальних закладів та їх інтеграції» з майбутньою
професійною діяльністю випускника.
Потреби сучасного суспільства постійно потребують реформ та розвитку академічної мобільності, втілення нових інтеграційних підходів у програмі навчання в українських вищих навчальних
закладах, і у тому числі вищих військових. Знання та володіння іноземною мовою майбутніми
фахівцями стало невід’ємною частиною професійної підготовки в умовах міжнародної глобалізації.
За цих умов останнім часом іншомовна компетенція майбутніх офіцерів України набуває також
особливої важливості в умовах реформування
Збройних Сил за стандартами НАТО та постійного поширення професійного взаємообміну. Для
виконання цієї задачі виникає потреба не тільки
© Брик Т.О., Лєбошина Н.В., 2019
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у збільшенні кількості годин з іншомовної підготовки та переробки навчальних програм, але
і у поступовому переході до викладання професійно-орієнтованих дисциплін іноземною мовою.
Впродовж останнього десятиріччя в європейських країнах отримало активне поширення інтегроване навчання іноземної мови та фахових
дисциплін одночасно або предметно-мовне інтегроване навчання. В українських вишах дана
методика ще тільки починає свій шлях і прагне
зайняти своє почесне місце в навчальних програмах кращих освітніх установ. Предметно-мовне
інтегроване навчання є одним з ефективних засобів встановлення міждисциплінарних зв'язків
й успішно готує майбутнього фахівця до іншомовного професійного спілкування.
Виділяють три найбільш поширених інтегрованих предметно мовних підходи:
• ESP (English for Specific Purposes / Англійська для спеціальних цілей);
• CLIL (Content and Language Integrated
Learning (предметно-мовне інтегроване навчання);
• EMI (English as Method of Instruction / Англійська як засіб навчання).
Всі три термінологічних поняття використовуються у викладанні фахово-орієнтованої іноземної
мови, у якому можуть по-різному поєднуватися
власне лінгвістичні і суто спеціальні змістовні аспекти. Розглянемо детальніше шляхи впровадження інтегрованого предметно-мовного підходу
CLIL (Content and Language Integrated Learning).
CLIL (Content and Language Integrated Learning –
інтегроване предметно-мовне навчання) рекомендовано Європейською комісією для використання
у вищих навчальних закладах, оскільки, по-перше,
надає можливість тим, хто навчається, у тому числі
курсантам, вивчати дисципліну та іноземну мову
одночасно; по-друге, для вивчення іноземної мови
не потрібні додаткові години в навчальному плані,
що сприяє інтенсифікації професійної підготовки
у вищому навчальному закладі [10].
Термін CLIL був вперше введений Девідом
Маршем у 1994 році для позначення навчальних
ситуацій, де дисципліни викладаються іноземною
мовою [9]. Теоретичні основи CLIL базуються на
теорії взаємозв'язку мислення й мов Л. Виготського [7], теорії BICS/CALP Дж. Куммінса [6],
таксономії вмінь і навичок в когнітивній області Блума [2] та ранніх теорій когнітивізму Ван
Лір, С. Kрашен, Дж. Брунера [1; 8]. Кінцевою
метою CLIL є формування у студентів (курсантів)
CALP – когнітивної/академічної мовної компетенції шляхом інтеграції їх попереднього досвіду
і особистих інтересів у відповідній предметній області. В результаті вивчення робіт за цією темою
був зроблений висновок, що дана компетенція,
спрямована на синтез розумових навичок вищого
порядку і засобів їх вербалізації іншою мовою.
Було введено поняття «когнітивна/академічна мовна компетенція» як інтеграційна характеристика особистості, що включає в себе здатність
і готовність до здійснення навчально-пізнавальної діяльності з використанням іноземної мови.
У структуру когнітивної/академічної мовної компетенції входять три компоненти: когнітивний компонент (визначається рівнем розвитку розумових
навичок вищого порядку (аналіз, синтез, оцінка)
з досліджуваної дисципліни, що характеризується

здатністю чітко викладати думки, аргументувати
й аналізувати отримані результати, будувати докази, висловлювати судження, відокремлювати
частини цілого і виявляти взаємозв'язки між ними,
узагальнювати, вміти виділяти основну і другорядну інформацію, оцінювати та інтерпретувати
явища); академічний компонент (знання термінологічного мінімуму, мовних кліше, типових для
досліджуваної дисципліни, вміння давати визначення, коментувати рішення математичних задач двома мовами, правильно розуміти символіку,
характерну для математики, працювати з графічним матеріалом, розвиток навчальних стратегій,
які включають в себе дії і операції, які використовуються курсантами з метою оптимізації процесу
отримання і зберігання лексичної інформації, засвоєння слів, їх пригадування для вирішення мовленнєвих завдань в процесі вживання і сприйняття
іноземної лексики); мовний компонент (знання про
систему, що вивчається і сформовані на їх основі
навички оперування мовними (лексико-граматичними і фонетичними) засобами спілкування).
CLIL має низку переваг у порівнянні з традиційним навчанням, що може допомогти сформувати вміння іншомовного професійного спілкування. По-перше, відбувається повноцінне
занурення курсантів в мовне середовище, оскільки вони пропускають через себе досить великий
обсяг мовного матеріалу. По-друге, збагачується
словниковий запас курсанта за рахунок предметної термінології, розвиваються його вміння і навички у сфері використання академічної іноземної мови. По-третє, CLIL сприяє більш глибокому
розумінню наукових понять, курсантам легше
засвоїти наукові поняття, оскільки розуміння
терміна і його співвідношення з відповідним науковим поняттям відбуваються одночасно.
У процесі використання CLIL відбувається взаємодія когнітивних процесів, що застосовуються
при вивченні іноземної мови та дисципліни немовного циклу, наприклад, математики, що має позитивний синергетичний ефект, що виражається
в розвитку розумових навичок курсанта і в підвищенні мотивації до вивчення дисципліни та другої мови. Моделювання CLIL регламентується наступними дидактичними принципами (рис. 1).
Принцип 4-х «С», розроблений Дж. Каулі,
є провідним в теорії інтегрованого предметномовного навчання [5]. Він полягає в тому, що
в основі CLIL знаходяться 4 компоненти: Сontent
(зміст), Сommunication (спілкування), Сognition
(пізнання), Сulture (культура).
На основі інтегрованого предметно-мовного
підходу і принципів 4-х «С» була спроектована модель інтегрованого предметно-мовного навчання
засобами української та англійської мов у вищій
школі. Модель включає в себе цільовий, змістовний, процесуальний і результативний компоненти. Метою моделі є формування когнітивної/
академічної мовної компетенції курсанта, зокрема його когнітивного і академічного компонентів.
Процесуальний компонент включає в себе стратегії, методи, форми і засоби навчання. Серед стратегій інтегрованого предметно-мовного навчання
варто виділити технологію «scaffolding», яка полягає у всебічній підтримці курсанта, що сприяє
зменшенню когнітивного та лінгвістичного навантаження при вивченні дисципліни іноземною
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мовою. Також, з метою ефективного впровадження CLIL науковцями були розроблені пріоритетні
напрями щодо реалізації та впровадження підходів та моделей міждисциплінарної інтеграції:
1. Створення міждисциплінарних педагогічних
тандемів і кластерів; 2. Педагогічна система підтримки мовного навчання на заняттях за професійно спрямованими дисциплінами; 3. Педагогічна система підтримки предметного навчання на
заняттях з іноземної мови; 4. Формування міждисциплінарних тем та проектів; 5. Розробка профільних курсів іноземною мовою, інтегрованих
в зміст профільної освіти [1; 5; 8]. Існують певні
педагогічні принципи, яких, на думку експертів
в даній області Джеремі Хармер і Маттіаса Бела,
необхідно дотримуватися для успішного впровадження методики CLIL: 1) інтенсивна соціальна
взаємодія в аудиторії між викладачем і студентом (курсантом), а також між самими студентами
(курсантами); 2) активна робота в парах і групах;
3) використання багатого автентичного навчального матеріалу; 4) полікультурне середовище;
5) розвиток креативного мислення; 6) активна підтримка і допомога викладача в процесі навчання.
Використання технології CLIL дозволяє зробити вивчення мови більш цілеспрямованим,
оскільки мова використовується для вирішення
конкретних комунікативних завдань. Крім того,
студенти (курсанти) мають можливість краще
пізнати і зрозуміти культуру мови, що вивчається, що веде до формування соціокультурної компетенції студентів (курсантів). Студент (курсант)
пропускає через себе досить великий обсяг мовного матеріалу, що представляє собою повноцінне занурення в природне мовне середовище.
Необхідно також відзначити те, що робота над
різними темами дозволяє вивчити специфічні
терміни, визначені мовні конструкції, що сприяє
поповненню словникового запасу курсанта предметною термінологією і готує його до подальшого
вивчення і застосування отриманих знань і вмінь.
При плануванні навчальних занять викладач повинен враховувати такі фактори, як: соціальнолінгвістичне середовище курсантів; наскільки
курсанти знайомі з вивченням предметів іноземною мовою і чи був у них такий досвід.
Однак при величезній кількості позитивних сторін, при впровадженні даної методики в навчальний
процес можуть виникнути деякі проблеми. Однією
з таких проблем є відсутність у викладачів інозем-
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Рис. 1. Принцип 4-х С

ної мови достатніх знань з того чи іншого предмету,
оскільки в силу своєї лінгвістичної або педагогічної
освіти вони не володіють спеціальною професійною
лексикою. Інша проблема полягає в тому, що викладач-предметник або взагалі не володіє мовою,
або знає її на недостатньо високому рівні. Так само
слід зазначити недостатню кількість академічних
годин, що виділяються для практичних занять з
навчального предмету «Іноземна мова».
Незважаючи на деякі складності впровадження технології CLIL, вона дозволяє вирішувати
значно розширене коло освітніх завдань. Вивчення іноземної мови і немовного предмета одночасно є додатковим засобом для досягнення освітніх
цілей і має позитивні сторони як для вивчення
іноземної мови, так і немовного предмета.
Суттєвою особливістю використання CLIL
є міжнаочна інтеграція між іноземною мовою як
навчальним предметом і дисциплінами інженерної спрямованості [3]. На підставі міжнаочної
інтеграції стає можливим подолання предметноцентрованої системи викладання і посилення її
гуманістичної орієнтації.
Висновки і пропозиції. Ми можемо зробити висновок, що використання технології CLIL
в процесі вивчення іноземної мови може покращити та пришвидшити процес формування
вмінь іншомовного професійного спілкування
курсантами ВВНЗ. Важливо відзначити, що
в рамках предметно-мовного інтегрованого навчання не потрібно додаткового часу для вивчення іноземної мови, оскільки її вивчення відбувається в ході пізнання інших дисциплін.
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STRATEGIES FOR DEVELOPING NON-PHILOLOGICAL STUDENTS’
COMPETENCE IN SPEAKING
Summary. The major task of this study is to discuss strategies for developing communicative skills of non-philological department students at their English classes and at their outclass time. The research deals with
modern strategies for developing competence in speaking. Moreover, we have grouped and outlined the most
effective strategies that can help to develop competence in speaking like role-plays, expressing points of view,
debating and discussions on different professionally-oriented topics and practicing talking activities, discussing specialized articles and texts, outclass communication and others. In the end the potential of their using is
shown, perspectives of the further investigation are described.
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СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЇ В ГОВОРІННІ СТУДЕНТІВ
НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Анотація. На сьогодні багато досліджень було сфокусовано на комунікативному підході навчання англійської мови. Актуальним є обговорення як навички спілкування і говоріння можуть бути розвинені та
покращені. Основна мета даної статті – обговорити стратегії розвитку комунікативних навичок студентів
нефілологічних спеціальностей на заняттях з англійської мови та у позааудиторний час. Згруповано та
виділено найбільш ефективні стратегії, що можуть допомогти розвинути компетенції в говорінні, такі як
використання рольових ігор, висловлення точки зору, дебати та дискусії на різні теми, вправи для практикування усних навичок, обговорення професійно-зорієнтованих статей та текстів, позакласне спілкування
та інші. В роботі висвітлено потенціал використання стратегій та перспективи подальшого дослідження.
Ключові слова: компетентнісний підхід, комунікативний підхід, стратегії в говорінні, компетенції,
професійно-орієнтоване навчання.

efining of the problem. Nowadays a lot of
D
the recent studies have focused on communicative approach of teaching English. The strate-

gies of a way how communicative skills and speaking
skills can be developed are becoming more and more
topical in the modern world. However, few investigations have focused on developing English speaking
skills of non-philological department students.
The analysis of recent research. In recent
years, methods of teaching English have focused its
orientation on competence approach and communicative technologies. However, since 1980s a pure communicative approach has been enriched by different
learning strategies to individualize the process of
language learning. Competence approach in teaching
and learning languages took the first place. Learning
strategies were researched by such scholars as Brown,
Rubin, Oxford, O'Malley; Chamot, Graham, Cohen,
Griffiths, Shatz, Heath, Rebecca. The development of
competence in speaking, writting and listening was
also researched by Ukrainian scientists Gryshkova R.,
Tarnopolskyi O., Shapkovskaja V., Kozhushko S., Kopylova I., Kornieva Z. , Sura N. and others.
Identification of previously unsettled parts
of the general problem. It can be explained like
developing non-linguistic students’ competence in
speaking using special strategies and methods of
teaching and learning English.
The purpose of our article. It is known that
in modern educational institutions there is a problem of emphasizing on students’ ability to maintain
conversation rather than to do grammar exercise
or to read professionally-oriented texts. That’s why
our goals are following:
© Burovytska A.I., 2019

• Describing strategies that will allow learners
to practice speaking as an opportunity to practice
their oral skills in their professional spheres are
the major tasks of the paper;
• Discussing strategies for developing English
speaking skills of non-philological department students;
• Outlining the most effective of them for
non-philological students;
• Showing the potential of the offered strategies
for developing students’ competence in speaking.
Research body. The most valuable result of learning English is the ability to speak English expressing
your points of view in everyday and professional situations. The ability to speak foreign language can provide a person with a lot of opportunities and benefits
in modern life. Speaking is also a vital element of the
language learning process. Rebecca L. tells about six
most important strategies in teaching language:
•
Cognitive strategies;
•
Metacognitive strategies;
•
Memory-related strategies;
•
Compensatory strategies;
•
Affective strategies;
•
Social strategies [1, p. 14].
Zhyzko T. describes the necessity of intensifying
the educational process to give more opportunities for
the students. For the effective applying of it we need
to use the strict strategies [5, p. 92]. Effective instructions teach students of different specialties speaking
strategies like using minimal responses, recognizing
scripts, and using language to talk about language.
These speaking strategies help to expand students’
knowledge of the language and their confidence in
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using it. Modern linguist Shpakovskaja V.V. outlines
such instructors to help students learn to speak so
that the students can use speaking to learn.
1. Using minimal responses. Language learners
with the lack of confidence in their ability to participate successfully in oral interaction often listen in
silence while others perform the talking.
2. Recognizing scripts. Greetings, apologies, compliments, invitations, and other functions that are
influenced by social and cultural norms often follow
patterns or scripts. To create classroom speaking activities that will develop communicative competence,
instructors need to incorporate a purpose and an information gap and allow multiple forms of expression.
3. Role playing. They have to use language that
is appropriate to the situation and to the characters.
To succeed in discussions the teacher should prepare
the students: give them input (both topical information and language forms) so that they will have
something to say and the language units to say it.
4. Use small groups instead of whole-class discussion: large groups can make participation difficult [2, p. 4].
Gryshkova R.O. writes about the process of educational modernization of foreign languages on
the basis of European integration. Among them
there are implementation of the new approaches
for teaching languages, making appropriate educational environment, development of cognitive
abilities and autonomy, and as a result shaping of
self-reliant competence for education [4, p. 39–40].
So, educational process should be based not only on
the classes’ activities but also on the autonomous
work of students. So, we will discuss the most efficient activities what can help us with it.
Kopylova I. defines different exercises what are intended to ensure competence in speaking by non-philological specialties students and tells that all they
should have such features as professional development, the bases of business communication during
presentations, negotiations, telephone conversations,
meetings. Also she insists on taking to attention cultural peculiarities of educational process [6].
We have made a survey on the base of 22 English teachers’ questionnaire at Black Sea National
University, asking them about the most effective
ways to improve student’s skills in speaking. As we
found in our survey of 124 English language learners, who learn English studying at non-philological
faculties, 64% of respondents said speaking was the
most difficult aspect of learning English. Also 80% of
teachers noticed that speaking and discussions are
the most difficult activities for such students. Also
it was mentioned that about 60% of the students
have difficulties in expressing their own point of
view during discussions. As a result of such survey
we can outline the following strategies of developing
speaking skills on the non-philological departments.
The most important purpose in education professionals of non-philological department is communication
in their professional sphere so the tasks and activities
for such professional teaching should be absolutely
necessarily for effective communication in the professional sphere, available for students and increase the
level of general preparation of the students [8, p. 22].
This module will deal with communicative (or
conversational) skills that are those skills, a speaker must possess when he/she wants to tell something
orally. When we think about speaking, we mean the
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situation when the students use any and all the language at their command to perform some kind of oral
task. The important thing is that it should be a task
there to complete, and that the students should want
to complete it. The reasons why it is a good idea to give
students speaking tasks which provoke them to use
all and any language at their command are mainly
three: 1) Rehearsal: when students have free discussions or conversations inside the classroom they have
a chance to rehearse having discussions or conversations outside the classroom. Simply enough, when
they meet a new friend from abroad, the first conversation will be about introducing themselves, their families, etc. Having them take part in a role-play at the
lost property office allows them to rehearse such a real-life event in the safety of the classroom. It is a way
for students to "get the feel" of what communicating
in the foreign language really feels like. 2) Feedback:
engagement into a speaking task which demands for
the use of all and any language at the students' command provides feedback for both teacher and students.
3) Engagement: completing a speaking task can be really motivating and give satisfaction [3, p. 2].
Many speaking tasks (role-play, discussions,
debate, problem-solving etc.) are intrinsically enjoyable by themselves and if planned carefully
(by the teacher) and completed successfully (by
the students) contribute to increasing their self-esteem. Besides other strategies that combine these
features and offer new ones we can propose to use:
1. Case situation and learning professional vocabulary to extend student’s potential in speaking.
A learning strategy refers to the processes and actions that are consciously deployed by language
learners to help them to learn or use a language
more effectively [1, p. 9].
2. Professionally oriented topics and texts. One of
the development directions in learning languages is
implementation of competence approach. During the
process of such education different methods can be
used. Among them we discuss professionally oriented
topics like a deep source of the professional vocabulary.
Professionally-oriented study of foreign languages
can be described as the process of education with the
students’ needs in foreign language learning with an
orientation on features of the future profession, specialty. The process of language learning itself requires
authentic communication and constant practicing,
the activities that can be realized through interaction
with people, language materials and learning environments, including technological professionally oriented
terms but also today we definitely can’t imagine foreign
language learning and teaching without using new
technologies. This approach involves combining the
process of foreign language learning with development
of personal qualities of students and obtaining professionally-oriented knowledge of the given language.
1. Implementation of a vocational training.
The aim of vocational training involves professionally-oriented communicative competence that will
allow them to use a foreign language during their
professional activity. The purpose of professionally
oriented education is learning and further use of
the professional terminology during communication. The task of the teacher is to organize learning
process in such way as to meet the needs of each
student depends on his specialty.
2. Discussions of the professionally-oriented articles. One of the most important types of educational
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activities during a professionally oriented training
is talking to each other and discussing own points
of view using texts on professional topics to help.
In this case reading is not only a kind of training
of speech skills, but also a way of perception information about the subjects of their specialization
and professional terminology. Discussions, like
role plays, succeed when the instructor prepares
students first. Also almost all teachers prove that
speaking activities must be exciting and sometimes
even a fun to make the students speak.
Such articles can be found not only in textbooks,
manuals, and in the form of popular science literature but also at such teaching platforms. These texts
of the articles should correspond to the communicative students' requests, professional significance,
relevance of issues, informational saturation and
novelty, authenticity and accessibility for students.
Such texts shouldn’t be too big to help students
to memorize lexical terms and general vocabulary.
The tasks with some questions to the text can be
provided as well as some exercises for translation,
choosing synonyms and antonyms, making imaginary situations and common discussion of the read
information from the text.
Thus, the described method of learning English
is used to facilitate memorizing of professionally oriented vocabulary and avoiding errors in their use.
The study of potential difficulties, which Ukrainian
professionals may face in the process of using English terminology during their professional activity, is
important for developing the guidelines to eliminate
possible mistakes and avoid misunderstanding in
professional communication. It is crucial for students
of medical faculty, jurisprudence, IT, politology departments to be aware of peculiarities of professionally oriented lexical vocabulary of their sphere.
3. Using strategy “Listen to speak”. When it comes
to improve both comprehension and speaking skills,
extensive listening is highly recommended. Listening and reading text at the same time is a great way
to improve your speaking skills. Different mobile
apps can be used, they are also becoming more popular with English learners, with the ability to listen
anytime, anywhere. English language podcasts are
a great way to improve your listening skills. Here
are some popular podcasts to try: Listen to English
by Peter Carter, Elementary Podcasts by the British
Council and Luke’s English Podcast can be used.
4. Role-playing activities and games. The teachers propose to set a goal or outcome, to use role
cards. The cards can include words or expressions
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Анотація. В статті розкривається питання формування комунікативної компетенції іноземних студентів
у вищих навчальних закладах України. Проаналізовано сучасні підходи до визначення поняття «комунікативна компетенція». Визначені головні законодавчі акти, що регламентують навчання іноземних
студентів в Україні. Розглянуті статистичні дані щодо контингенту та кількісного складу іноземних студентів в Україні. Визначені фактори впливу на комунікативні компетенції.
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FEATURES OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FOREIGN STUDENTS
Summary. The article reveals the question of formation of communicative competence of foreign students of
higher educational institutions of Ukraine. Modern approaches to definition of a concept of "communicative
competence" are analysed. The main acts regulating training of foreign students in Ukraine are defined. Statistical data on the contingent and the quantitative list of foreign students in Ukraine are considered. Factors
of influence on communicative competences are defined.
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остановка проблеми. Нині надзвиП
чайно актуальною для української освіти є проблема залучення іноземних студентів
у вітчизняні вищі навчальні заклади. Кількість
іноземних студентів є тим показником, котрий
відображає міжнародне визнання і конкурентоспроможність країни та її університетів на міжнародному ринку освітніх послуг [11]. Розуміючи необхідність посилення позицій України на
цьому ринку, в останні роки був прийнятий ряд
важливих заходів на державному рівні, спрямований на підвищення привабливості навчання
іноземних громадян в нашій країні.
Нормативно-правову базу навчання іноземців
в Україні становлять наступні Закони України:
1. «Про освіту».
2. «Про навчання іноземних громадян в Україні».
3. «Про затвердження Положення про порядок обліку договорів (контрактів) про навчання
іноземців в Україні Положення про порядок виготовлення, видачі та обліку Запрошень на нав
чання іноземців в Україні».
4. «Про затвердження Положення про прийом
іноземців та осіб без громадянства на навчання
до вищих навчальних закладів».
5. «Про оплату навчання іноземних громадян» [10].
Залучення іноземних студентів є актуальним
завданням і для самих українських університетів, які прагнуть просувати свої академічні продукти і послуг за кордоном, підвищувати рівень
інтернаціоналізації інституційного середовища
і, як наслідок, зростання міжнародного визнання
і конкурентоспроможності. В умовах розширення міжнародних контактів формуванню всебічно
розвиненої, соціально активної особистості іноземного студента – майбутнього фахівця, здатного до навчання впродовж усього життя, сприяють
гуманізація освіти, практичне володіння іноземною мовою (у даному випадку – українською) [7].
На шляху вдосконалення педагогічного процесу створюються умови для формування творчої,

активної, самостійної, компетентної особистості
спеціаліста з високим рівнем знань, умінь і навичок у контексті підготовки фахівців різних профілів. Вільне володіння іноземними студентами
українською мовою забезпечує можливості для
створення ділових, професійних і культурних
контактів, залучає їх до світової культури [15], до
загальнолюдських цінностей. Головною метою
вивчення української мови є оволодіння нею як
засобом комунікації. Цей аспект і зумовлює актуальність дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженням питання комунікативної компетенції іноземних студентів займається багато вітчизняних та зарубіжних науковців. Одні з них,
є прихильниками теорії мовленнєвого спілкування (Виготський Л., Леонтьев О., Мудрик О., Ночевник М.), інші – вважають комунікацію різновидом
людської діяльності, загалом, мовленнєвою діяльністю поряд з трудовою, правовою, пізнавальною
та іншою [7]. Як зазначає Бацевич Ф.: «Саме в діяльності відбувається перехід об'єктивного відображеного в суб'єктивний образ, в ідеальне». На
думку Пассового Ю., комунікативний підхід реалізується завдяки таким закономірностям мовленнєвого спілкування як діяльнісний характер;
предметність, обмежена рамками заняття, теми
або події;використання мовленнєвих засобів в залежності від особливостей процесу спілкування
у тій чи іншій ситуації [4, с. 31].
На думку автора, достатньо влучним є визначення поняття «комунікативної компетентності»
як здатності встановлювати і підтримувати необхідні контакти з оточуючими людьми, певної
сукупності знань, умінь та навичок, що забезпечують ефективне спілкування, передбачають
уміння змінювати глибину і коло спілкування,
розуміти й бути зрозумілим для партнера у процесі спілкування [1].
Досліджуючи питання комунікативної компетентності не можна не згадати праці Буєвої Л.
© Вдовіна О.О., 2019

48

«Молодий вчений» • № 5.1 (69.1) • May, 2019 р.

(обґрунтовує точку зору, що «спілкування, як
і діяльність − необхідна і всезагальна умова
формування і розвитку як суспільства, так і особистості» [3, с. 110] ) і Кагана М. (розглядає спілкування як один із видів людської діяльності, що
має необхідну структуру й атрибути [5, с. 56–98].)
Аналіз понять «спілкування», «комунікація»,
«комунікативна діяльність» та їх співвідношення
здійснив Семенов Ю. Автор характеризує спілкування і комунікацію як складові комунікативної
діяльності, що мають єдине походження, складне не лише з формою його прояву, й за психологічним механізмом, який супроводжує комунікативну діяльність [1, с. 11–12].
Комунікативну компетентність з погляду лінгвістики, педагогіки, психології, соціології, теорії
комунікації, культурології досліджували і зарубіжні вчені L. Bachman, M. Canale, N. Chomsky,
K. Foss, O. Argie, J. Koester, D. O’Hair, A. Palmer,
G. Rickheit, H. Widdowson, C. Sabee та ін. [13].
Різні аспекти теорії й практики викладання
іноземних мов знайшли відображення в дослідженнях Ананьєвої Л., Дарійчук Л., Драгомирецького І., Друзя Ю., Козака С., Паламар Л.,
Палій О., Тітової В., Топалової В. [7].
Важливим також є те, що проблемами формування комунікативної компетентності у процесі
навчання займаються не лише окремі вчені, а
й міжнародні організації, серед яких ЮНЕСКО,
ПРООН, ЮНІСЕФ, Рада Європи, Міжнародний
департамент стандартів, Організація Європейського Співробітництва та розвитку ті ін. [13].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Оскільки специфіка комунікативного підходу полягає у тому, що оволодіння засобами спілкування відбувається у процесі самого спілкування, навчальна діяльність,
спрямована на вирішення конкретних комунікативних завдань, значно підвищує мотивацію

у процесі оволодіння іноземною мовою взагалі
та професійного спрямування зокрема. Попри безсумнівну теоретичну й практичну значущість досліджень вищезгаданих авторів слід підкреслити,
що проблема формування комунікативної компетентності іноземних студентів поки що залишається нерозв'язаною, оскільки існує суперечність між
потребою суспільства у фахівцях з високим рівнем
комунікативної компетентності й недостатньою
розробленістю теоретико-методологічних засад її
формування в практиці українських вузів.
Мета статті. Головною метою цієї статті є визначення особливостей формування комунікативних компетентностей іноземних студентів під час
навчання у вищих навчальних закладах України.
Виклад основного матеріалу. Однією
з найважливіших ключових характеристик університету світового рівня, що відображають його
успішність на світовому ринку освітніх послуг,
є наявність критичної маси (значної частки) іноземних студентів та аспірантів [11]. Показник
частки іноземних студентів як один з індикаторів
інтернаціоналізації діяльності вишів використовується при підрахунку відомими світовими рейтингами університетів QS World University Rankings
і Times University Ranking. Університети США,
Великобританії, Західної Європи, що займають лідируючі позиції в списках кращих вузів світу за результатами глобальних досліджень, відрізняються
значним числом іноземних студентів.
Комплексне вирішення питань інтернаціоналізації освіти та збільшення контингенту іноземних
студентів є актуальним завданням на сучасному
етапі розвитку вітчизняної системи освіти [11].
Крім економічних вигод, навчання іноземних
студентів в Україні має стратегічне значеннячерез підготовку інтелектуальної еліти і поширення української мови і культури підвищується міжнародний вплив України як у Європі, так
і в світовому співтоваристві.
За останніми даними,
розміщеними на сайті Українського державного центру
міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України [10] нині в Україні навчається 75 605 іноземних
студентів із 154 країн світу.
Основними напрямами навчання є мовна підготовка,
післядипломна освіта, програми академічної мобільРис. 1. Основні напрями підготовки іноземних студентів в Україні
ності, аспірантура та докторантура, а також основне
навчання (див. рис. 1).
Варто зазначити, що
кількість іноземців, бажаючих навчатися в Україні, невпинно зростає із року в рік
(див. рис. 2).
Це пов’язано із порівняно
низькою для Європи вартістю освіти, зручним географічним розташуванням нашої
країни, відносно нескладною
процедурою отримання візи,
наявністю великої кількості
Рис. 2. Зростання кількості іноземних студентів в Україні
(за даними МОН України)
комерційних агенцій, які на-
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дають можливість іноземній молоді «познайомитись» із українською вищою освітою, а також достатньо високий рівень
матеріально-технічного оснащення вузів
та порівняно невисокі ціни на оренду
житла, харчування, послуги тощо.
Окрім зазначеного слід відмітити високу оцінку на міжнародному рівні професорсько-викладацького складу українських вишів, у першу чергу технічного
спрямування.
Враховуючи, що часта студентів – іноРис. 3. Частка студентів-іноземців
земців із пострадянських країн є досить
із пострадянських країн
незначною (див. рис. 3), а більшість із
«тимчасових» гостей нашої країни
є в основному громадянами азіатських або африканських країн (див.
рис. 4), під час навчання виникає
гостра необхідність формування їх
комунікативної компетентності, яка
в результаті впливає на раціоналізацію механізмів управління суспільством; твердження діалогу в якості
пріоритетної форми спілкування,
як єдиного способу розв’язання глобальних проблем «цивілізаційних
викликів»; формування моральної,
духовної особистості шляхом розширення рівня відповідальності і свободи, в яких особистість шукає свої
життєві смисли [13].
Формування
комунікативної
компетентності можливе за умови
моделювання в навчальному проРис. 4. Топ 10 країн за походженням іноземних студентів
цесі ситуацій реального спілкування, що виникають у різних сферах
життєдіяльності та відносяться до різних тем. ми для комплексного формування комунікативУ зв'язку з цим навчальна діяльність іноземних ної компетенції, розвитку пізнавальної діяльності
студентів повинна організовуватися так, щоб студентів, сприятливих умов та комунікативної
вони виконували дії, які є мотивованими для ви- поведінки співрозмовників, створення типових
рішення комунікативних завдань, спрямованих ситуацій спілкування в навчальному процесі. Кона досягнення цілей та намірів спілкування. мунікативна компетенція співвідноситься з етаВарто зазначити, що на формування іншомовної пами навчання, та може змінюватися в залежноскомунікативної компетенції впливають 2 групи ті від попередньої навчальної підготовки [8].
Саме тому, у структурі комунікативної комфакторів [14, с. 8] (див. табл. 1).
Формування необхідного рівня комунікатив- петенції виділяють такі компоненти як мовна,
ної компетенції іноземних студентів в навчаль- лінгвістична и соціокультурна компетенції.
Безсумнівно, для створення належних умов
ному процесі, відбувається за наявності таких
дидактичних умов: врахування психолого-ві- підготовки іноземних студентів, необхідно викових особливостей, соціалізації та сприятли- користовувати потенціал етнопедагогіки, або
вих соціальних умов [7], педагогічної підготовки етно- методики, яка розкриває специфіку соціта майстерності викладача, підвищення рівня ально-побутових, культурно-освітніх, наукових,
мотивації студентів до вивчення іноземної мови, професійних традицій різних народів світу, вивпровадження інноваційних прийомів активіза- користовуючи регіонально мовної підхід (наприції навчально-пізнавальної діяльності студентів, клад, узагальнюючи особливості менталітету
забезпечення студентів методичними матеріала- слов'янських народів тощо).
Фактори, що впливають на комунікативні компетенції

Таблиця 1

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОМУННІКАТИВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ
Внутрішні
Зовнішні
1.
Суспільство,
в
якому
відбувається
спілкування, його
1. Внутрішня позиція особистості
соціальна структура
2. Різниця між носіями мови у віці, соціальному статусі,
2. Розвиток та становлення особистості
культурному рівні, рівні освіти, місці проживання
3. Наявність чіткість внутрішніх переконань 3. Різниця у мовленнєвій поведінці комунікаторів,
та «установок»
що залежить від ситуації спілкування
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Засвоєння комунікативної компетентності
веде до зміщення вектора міжкультурної мовної
освіти. При ідеальних умовах мовне і етнокультурне має гармонійно поєднуватися в дидактичному процесі, доповнюючи один одного. Разом
з тим, важливу роль в навчально-комунікативному процесі набуває підручник [6], навчальнометодичний комплекс як засіб, що дозволяє формувати міжкультурну компетентність.
Висновки і пропозиції. Підсумовуючи вище
викладене, можна зробити висновок, що успішне
формування комунікативної компетентності іноземних студентів можливе за таких умов: 1) організації раціонально-взаємозалежної системи
навчання іноземної мови; 2) інтенсифікації самостійної навчальної діяльності студентів; 3) вве-

Список літератури:

дення комплексу комунікативних проблемних
завдань в усі форми навчання іноземної мови;
4) залучення студентів до різноманітних видів позапредметної навчальної діяльності (дослідницької, моделюючої тощо). Окрім того, належним
чином сформована комунікативна компетенція
іноземного студента дасть йому у подальшому
змогу не лише залишитися і працювати у країні,
де була отримана вища освіта, але й згодом у своїй професійній діяльності готувати та оформляти документацію, вести ділові переговори, тощо.
Таким чином, добре сформовані комунікативні
компетенції, (а отже і належне знання мови) – це
ключ до професійного успіху, що здатен відкрити будь-які двері та у максимально короткий час
встановити як ділові і дружні контакти.
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ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРТРЕТНИХ ОПИСІВ ГРАЦІЇ ДЕЛЕДДИ
В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ
Анотація. Статтю присвячено вивченню лексичних особливостей портретних описів у романах Грації Деледди та способів їх відтворення в українських перекладах. Визначено основні типи портретної лексики в
творах письменниці. Досліджено особливості використання в них риторичних фігур. Проаналізовано стратегії і тактики перекладачів для відтворення стилістично забарвлених елементів художнього мовлення
письменниці. В діахронічному зрізі розглянуто еволюцію україномовних перекладів прози Грації Деледди.
Ключові слова: портретна лексика, метафора, риторичні фігури, діалектизми, італійська мова.
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LEXICAL PARTICULARITIES OF GRAZIA DELEDDA’S PORTRAIT DESCRIPTION
IN THE UKRAINIAN TRANSLATIONS
Summary. The article is devoted to the study of the lexical features of portrait descriptions in the novels
of Grazia Deledda and the ways of their reproduction in Ukrainian translations. The main types of portrait
vocabulary in the writer's works are defined. The features of the use of rhetorical figures in them are investigated. Strategy and tactics of translators to reproduce the main elements of the artistic speech of the writer is
analyzed. The evolution of Ukrainian translations of Deledda’s prose is considered.
Keywords: portrait vocabulary, metaphor, rhetorical figures, dialectisms, Italian language.

остановка проблеми. Портрети персоП
нажів у художніх творах часто виступають одним із показників індивідуального стилю

письменника. Завдання перекладача в такому
випадку – адекватно відтворити усі лексико-семантичні особливості кожного портретного опису
задля збереження змісту та правильної інтерпретації сюжету. Для проведення перекладознавчого
аналізу в цьому напрямку в парі мов італійськаукраїнська ми обрали твори сардинської письменниці, лауреата Нобелівської премії Грації Деледди та їх україномовні переклади. Як матеріал
дослідження були використані чотири романи
письменниці – «Лихим шляхом» (1896) у перекладі Н. Кибальчич, «Плющ» (1908) у перекладі
Л. Пахаревського, «Тростини на вітрі» (1913) у перекладі В. Шовкуна і «Мати» (1920) у перекладі
Анатоля Перепаді. Зазначимо, що переклади
перших двох вищезгаданих романів вперше вийшли друком у журналі «Літературно-науковий
вістник» у 1911 та 1913 роках відповідно, і граматичні правила української мови в них не співпадають із теперішніми (це стосується, передусім,
написання зворотних дієслів та використання
літери «ї»), що, тим не менше, не впливатиме на
результати нашого дослідження, оскільки аналізували ми виключно лексичну відповідність між
творами оригіналу та перекладу. Що стосується
перекладів українською мовою двох останніх романів, то вони вперше були опубліковані під однією обкладинкою у 1975 році, і мова їх є сучасною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Серед науковців, що детально вивчали лексику
портретних описів, можна відзначити Старикову Г.В. [8], а також Мусурівську О.В. [6] та Бохун Н.В. [1]. Що стосується досліджень стилю
письма Грації Деледди, то однією з найсучасніших праць, присвячених йому, є робота Р. Дедоли [16], а також в нашій статті ми посилаємося
на Дж. Буцці [10] та Р.М. Фадду [15].

Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Незважаючи на велику
кількість праць, присвячених лінгвістичному
аналізу портретних описів у різних сферах мовознавства, перекладознавчих праць, особливо
для пари мов італійська – українська, в такому
напрямку бракує. Тож мета статті полягає у вивченні перекладацьких прийомів і тактик для
відтворення українською мовою портретних описів Грації Деледди з особливою увагою до лексичних складових авторського стилю письменниці.
Виклад основного матеріалу. Поняття
«портрет» у мовознавстві має багато тлумачень.
Наприклад, Мусурівська О.В. за основу для його
визначення опирається на «Словник літературознавчих термінів», де вказується, що «портрет –
у літературному творі зображення зовнішності
персонажа: його обличчя, фігури, одягу, манери поводитися» [6]. Що стосується власне портретної лексики, то, згідно зі Стариковою Г.В.,
її можна розділити на три лексико-тематичних
розряди: 1) соматичну лексику, тобто лексеми
на позначення частин тіла людини (одиницею
такої лексики є соматема або соматизм);
2) вестіальну лексику, тобто лексеми на позначення предметів одягу людини (лексична одиниця – вестема); 3) кінетичну лексику, тобто
лексеми, які позначають міміку, пози, жести
людини (лексична одиниця – кінетема) [8].
Відзначимо, що дехто з науковців, серед яких
Смущинська І.В. та Стародубцева О.А., на позначення одиниці кінетичної лексики надають
перевагу послуговуватися терміном кінема [7],
який ми і використовуватимемо в нашій статті.
Наше дослідження відтворення портретних
описів Грації Деледди українською мовою ми
провели з погляду збереження основних рис індивідуального стилю її письма у перекладі. Під
поняттям індивідуальний стиль ми розуміємо
«сукупність мовно-виражальних засобів, які ви© Веклич О.А., 2019
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конують естетичну функцію й вирізняють мову
окремого письменника з-поміж інших» [4].
Художнє мовлення Грації Деледди привертало увагу багатьох дослідників, завдяки ролі
письменниці в італійській літературі (у 1927 році
вона стала першим лауреатом Нобелівської премії серед італійських жінок), а також через певні
характерні особливості її письма. Останнім часом
твори Деледди відносять до напрямку регіоналізму [9], оскільки події у них зазвичай відбуваються на обмеженій території, в одному регіоні,
яким виступає її рідний острів Сардинія. Одними з найважливіших елементів оповіді письменниці є детальні та пластичні описи сардинської
природи та життя людей там. Портрети, як, власне, і пейзажі, у романах та оповіданнях змальовуються як від імені автора, так і відображають
їх сприйняття іншими персонажами [15].
Що стосується саме словесних портретів головних та другорядних героїв, то для них характерними є використання великої кількості риторичних фігур – метонімії, синекдохи, а у більш
пізніх творах – метафори [14]. Іноді у творах
можна помітити використання і діалектної лексики [9]. Досить часто персонаж характеризується через опис окремої частини тіла або елементів
одягу, що є визначними для цього образу. Це демонструє нам такий приклад із роману «Мати»:
Quella mano ch'ella si asciugava rapida con lo
strofinaccio, odorava di lisciva ed era tutta screpolata
come un muro vecchio; egli provava vergogna e
rabbia nel baciarla, ma domandava perdono a Dio
di non poter chiedere perdono a lei [12]. //
Та рука, квапливо витерта ганчіркою, пахла лугом і була вся репана, як старий мур; він
завжди відчував сором і лють, цілуючи її, але
просив прощення в Бога за те, що не міг просити прощення в матері [3, c. 238].
В зазначеному уривку образ матері-служанки
авторка змальовує за допомогою одного соматизму рука, при цьому розкриваючи перед читачем
характер відразу двох персонажів. Анатоль Перепадя в перекладі цього фрагменту вдало відтворює зміст оригіналу та зберігає порівняння
та синекдоху.
Аналогічним є підхід використання метонімії
у романі «Тростини на вітрі», коли для зображення групового портрету письменниця використовує лише назви кольорів одягу:
I colori vivi dei costumi paesani, il rosso di
scarlatto, il giallo delle bende, il cremis ardente
dei grembiali, ardevano come macchie di fiori
dei lentischi e l’avorio delle stoppie [11, с. 180]. //
Серед зелені мастикових дерев та перламутрової пожовті стерні барвисто розквітали селянські костюми, червоні й жовтогарячі хустини, палаючий кармазин фартухів [3, c. 168].
Віктор Шовкун у перекладі цього опису зберігає майже всі риторичні фігури – метонімію,
епітети, і лише порівняння ardevano come
macchie di fiori відтворює за допомогою дієслова розквітали у переносному його значенні,
і таке рішення ми можемо розцінювати як адекватне. Також для кращого сприйняття тексту
українським читачем перекладач вдався до синтаксичної трансформації перестановки.
Як бачимо, для описів людей Деледда часто використовує образи природи та вплітає між

портретної лексики пейзажну, що робиться для
наголошення на зв’язку людини з природою. Це
нам демонструє і такий приклад:
Maria, in semplice gonnella d'indiana
grigiastra, col bustino di velluto verde che
appariva come una macchia un po' morbida e viva
fra il verde della vigna e dell'oliveto, vagava qua
e là a passi svelti, agile e pieghevole; si curvava
ad esaminare i grappoli; si allungava per toccare
un frutto quasi maturo, spiccava con una canna i
fichi d'India dorati. Come certi insetti verdi che
prendono il colore del cespuglio ove son nati ella
pareva un'emanazione della valle feconda; aveva
la flessibilità della vite e la maturità carnosa
del fico d'India [13]. //
Марія у простенькій сїруватій спідниці
і в оксамитовому зеленому корсетику була найнїжнїщою цяткою по-між зеленими виноградами та оливковим деревом. Гнучка та зручна
вона ходила по-між ними, нахиляла ся, щоб подивити ся на виноградні грона, витягала ся,
щоб доторкнути ся до якогось майже стиглого
яблука, або збивала палицею золотисті фіґи.
Наче та комашка, що приймає кольор тієї рослини, на якій живе, дівчина, здавалось, єднала
ся з рослинністю родючої долини: була гнучка,
як виноград та ніжна і розкішна, як стиглий овоч індійської фіги [5].
В перекладі цього уривку із твору «Лихим
шляхом» Надія Кибальчич вдається до численних трансформацій. Перш за все, в описі вестеми спідниця вона вилучає назву матеріалу
d'indiana (дослівно – із ситцю), що призвело до
змістової втрати. Далі, у фрагменті пейзажного
опису можна помітити конкретизацію frutto –
яблуко. Ми вважаємо, що в цьому конкретному
випадку така заміна була недоречною, навіть помилковою, бо мова, судячи з контексту, йшла про
виноград та оливки. Певні труднощі для перекладача викликало і словосполучення fichi d'India,
яке в цьому випадку відтворене як фіга – на початку, та наприкінці речення – індійська фіга.
На нашу думку, саме другий варіант більш вдалим є для перекладу словосполучення, що насправді означає плід кактуса-опунції, бо, принаймні, не викликає хибних асоціацій у читача.
Синекдоха (aveva la flessibilità della vite e la
maturità carnosa del fico d'India) наприкінці
уривку досить вдало відтворена за допомогою
порівняння, хоча можна помітити і одну неточність – лексему овоч, яку перекладачка використала в останньому реченні як конкретизацію,
варто було б замінити, виходячи зі змісту, словом
фрукт. Звертаємо також увагу на стиль мовлення Н. Кибальчич – йому притаманне роздільне
написання частки –ся та використання літери «ї»
замість «і» в середині слова, що, як вже зазначалося є характерним для української мови початку ХХ-го століття, коли переклад був виданий.
Те саме стосується і мовлення Л. Пахаревського.
У творах Деледди певну роль відіграють і образи-символи, що застосовуються у порівняннях
для опису характеру персонажів. Таким символом, наприклад, є образ кота, що присутній у всіх
проаналізованих нами творах, і завжди несе негативну конотацію. Наприклад:
Per lunghi anni, nella sua infanzia, l'essere che
più le aveva destato terrore era stato il "ladrone".

«Young Scientist» • № 5.1 (69.1) • May, 2019
Ella se lo figurava alto come una quercia, con due
grandi occhi di gatto e due mani simili ad artigli
di nibbio [13]. //
Коли вона була малою, нїщо її так не лякало, як нагадування про «злодіяку». Вона собі його
уявляла високим мов дуб, з величезними котячими очима та чіпкими руками, схожими
на пазурі яструба [5].
Цей фрагмент взято із роману «Лихим шляхом», і в його перекладі збережено зоонім. Розглянемо ще одну цитату :
“Eccolo là, il puledro che dà i calci; se sei di
malumore, oggi, ebbene appiccati a quel fico come
Giuda. Lo vuoi il legaccio della mia scarpa, di', tu,
occhi di gatto selvatico?” [13]. //
«Ось дивіть ся, оте лоша брикаєть ся! Коли
ти сьогодні сердитий, то піди повісь ся на тому
дереві, як Іуда. Хочеш, я дам тобі шнурок від черевика? Дати?» [5].
В цьому уривку cинекдоху occhi di gatto
selvatico, що дослівно перекладається очі дикого кота, Надія Кибальчич опускає. На нашу
думку це призвело до стилістичних та змістових
втрат. В той же час метафора puledro адекватно
відтворюється за допомогою прямого відповідника лоша.
Зазначений символічний образ використовується і у творі «Мати». Там він введений у порівняння:
..mentre una ragazzina ch'ella teneva forte per la
mano la tirava indietro torcendosi tutta, coi capelli
neri disfatti sotto il fazzoletto rosso, e nel viso livido
gli occhi verdi sfolgoranti come quelli di un gatto
selvatico [12].//
За руку вона міцно тримала дівчинку, що виривалася; з-під червоної хустки в дівчинки вибивалося скуйовджене волосся, а на білому личку
блищали зелені, як у дикої кішки, очі [3, c. 260].
Анатоль Перепадя в українській мові вдало
зберігає риторичну/стилістичну фігуру, щоправда, вдається до синтаксичної трансформації, щоб
зробити структуру речення більш характерною
для української мови.
Аналогічна риторична/стилістична фігура
з’являється у творі «Тростини на Вітрі» і таким самим є прийом його перекладу у Віктора Шовкуна:
Una furia, zia Noemi! Aveva gli occhi come un
gatto arrabbiato. [11, с. 92]. //
То донна Ноемі мало не луснула зі злості!
Очі, мов у скаженої кішки [3, c. 79].
Також ми помітили, що Грація Деледда використовує схожий символ не лише для опису
зовнішності людини, а й для демонстрації характеру персонажа:
La donna degli inganni e delle perfidie, il gatto
selvatico traditore [14]. //
Брехлива та зрадлива женщина, дика, потайна кішка [2, c. 134].
В перекладі наведеного фрагменту із твору
«Плющ» збережено метафору, хоча і дещо змінено значення її складової – іменник traditore
(дослівно – зрадник) перекладено як потайна.
Смислових втрат при цьому, на нашу думку, немає, а перекладач прийняв таке рішення, щоб
уникнути тавтології. Звертаємо увагу, що в цьому і в усіх інших розглянутих нами прикладах
в оригіналі образ кота передавався через іменник чоловічого роду – gatto, а в перекладі застосовувався фемінітив – кішка. Це можна поясни-
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ти розповсюдженістю в українському мовленні
саме такого варіанту.
Важливою характерних рисою мовлення Деледди є також використанням сардинських діалектизмів, що в змалюваннях персонажів найчастіше проявляються у вестіальній лексиці:
Vorrei una pala1 di velluto in colore di quel
cielo…77
От би я собі хотіла такого золотистого
оксамитового корсетика, як отам небо на заходї…[5]
В оригіналі у творі «Лихим шляхом» елемент
одягу названий за допомогою діалектної лексеми, значення якої для італомовного читача пояснили у примітці внизу сторінки. В перекладі
вона нейтралізується. Також перекладачка вдається до смислового розвитку, додавши епітет
золотистого. Обидва перекладацькі рішення
в цьому випадку можна вважати адекватними,
бо вони точно відтворюють зміст оригіналу.
Цікавим з перекладознавчої точки зору є і відтворення українською мовою такого словесного
портрету персонажа із твору «Плющ»:
Don Simone rassomigliava alla sua casa: vestiva
in borghese, ma conservava la berretta sarda, e
i bottoni d'oro al collo della camicia; anche lui
cadente e fiero, alto e curvo, sdentato e con gli occhi
neri scintillanti. I capelli folti candidissimi, la
barba corta e bianca a punta, davano al suo viso
olivastro, dal naso grande e i pomelli sporgenti,
un risalto caratteristico, fra di patriarca e di
vecchio soldato di ventura [14]. //
Дон Сімоне був такий, як і хата його: він ходив в городянській одежі, але не цурав ся простого сардинського берету й золотих ґудзиків на комірі сорочки. І він такий самий гордий
і збіднїлий високий і згорблений, беззубий і має
чорні блискучі очи. Густий, надто білий чуб,
невеличка сива борода надавали характерности його темному видови з великим носом та
широкими вилицями [2, c. 4].
Письменниця тут детально змальовує зовнішність персонажа, чітко описавши найвиразніші
елементи одягу (городянська одежа, золоті
гудзики), а також певні частини тіла і поставу.
Присутнє в описі і регіональне забарвлення (сардинський берет). Перекладач зберігає майже
усі соматеми, кінеми та вестеми, проте опускає
при цьому порівняння героя з патріархом і солдатом (fra di patriarca e di vecchio soldato di
ventura) та епітет a punta (дослівно – гостра).
Також, на нашу думку, відтворення прикметника candidissimi як надто білий не є адекватним, оскільки в оригіналі семантика надмірності
відсутня. Українськими еквівалентами італійської лексеми в цьому випадку можна вважати
білосніжний та білий.
Що стосується перекладацьких помилок, то
у цьому ж творі ми знайшли і приклади хибного
підбору словникових відповідників:
Tutto era giallognolo e come affumicato, in quella
figura triste e cupa: e il petto peloso e ansante, che
la camicia slacciata lasciava scoperto, e i capelli
arruffati, la barba giallastra, le mani nodose, e
tutte le membra, che si disegnavano scheletrite sotto
il lenzuolo, avevano un brivido di angoscia [14]. //
1

bustino [13]//
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Все було жовте, наче загнічене, в сїй сумній і
безрадісній постати; і волохаті груди, що тяжко дихали, визираючи з розкритої сорочки, й зобгане волоссє, руда борода, вузловаті руки, і всї
його схудлі члени, що вирізували ся під простинею, сумно тремтїли [2, c. 8].
Перш за все, в перекладі цього речення помічаємо лексему члени, що була використана як
еквівалент італійському іменнику le membra.
Перекладач використав одне з перших значень
полісемічної італійської лексичної одиниці,
змінивши при цьому стилістичне забарвлення
тексту. Іншими відповідниками цієї лексеми можуть бути кінцівки або частини тіла. Крім
того, епітет giallastra українською мовою краще
відтворити як жовтувата чи пожовкла, а не
руда, як це зробив Л. Пахаревський.
Висновки з проведеного дослідження і перспективи. Як підсумок, можемо сказати, що портретні описи Грації Деледди дійсно є детальними,
колоритними і багатими на конотативно забарвлену лексику. В нашій роботі ми зупинилися на
особливостях відтворення українською мовою італійських соматем, вестем, кінем, символів, а також
риторичних і стилістичних фігур, частотне використання яких є важливою складовою індивідуального стилю письменниці. До передачі такої лексики
та синтаксичних структур українською мовою пере-
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кладачі підходять по-різному. Надія Кибальчич
та Леонід Пахаревський тяжіють до смислового
розвитку і додавання, а також доволі часто вдаються до опущень текстових фрагментів та обирають
хибні словникові відповідники, що, можна пояснити недостачею лексикографічних джерел на початку ХХ століття, проте що, безумовно, призводить до
втрат. Для Віктора Шовкуна та Анатоля Перепаді
характерними є синтаксичні трансформації для
адаптації структур для кращого сприйняття тексту українським читачем, проте, все ж, забарвлену
лексику вони найчастіше відтворюють адекватно,
підбираючи відповідники епітетам, метафорам, метонімії та порівнянням в українській мові.
З проаналізованих перекладів найвдалішими
з точки зору збереження повноти портретних образів Грації Деледди, на нашу думку, є саме переклади «Тростини на вітрі» і «Мати», бо змістові
та стилістичні втрати в них були мінімальними.
Проте, незважаючи на певні перекладацькі огріхи, ми не можемо недооцінити внесок Н. Кибальчич та Л. Пахаревського у розвиток української
школи перекладу з італійської мови, що все ж зуміли передати основні особливості індивідуального стилю Деледди. У майбутньому доречним
буде детальне дослідження також і форми та характеристики пейзажної лексики письменниці
та відтворення її у перекладі.
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ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Анотація. У статті розглянуто сутність лінгвокраїнознавчого аспекту. Досліджено важливість та окреслено особливості впровадження лінгвокраїнознавчого аспекту в курс «Українська мова як іноземна». У статті обґрунтовано перспективність лінгвокраїнознавчого підходу у процесі навчання української мови як
іноземної; встановлено, що в межах зазначеного підходу культура є об’єктом навчання, а мова – засобом
отримання інформації.
Ключові слова: лінгвокраїнознавство, українська мова, культурологічний аспект, іноземні студенти,
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LINGUISTIC AND COUNTRY STUDY ASPECT IN THE TEACHING
OF THE UKRAINIAN LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE
Summary. The article is devoted to the study of the importance and features of the implementation of the
linguistic and country study approach in the process of teaching Ukrainian as a foreign language. It is revealed
that culture is the object of study within the framework of this approach, and language is a means of obtaining
information. The cultural component is not just certain cultural information transmitted through the language, but an inherent sign of language, inherent in all its levels. Studying the Ukrainian language by foreign
students through the prism of culture accelerates the process of adaptation to a new cultural environment.
Keywords: linguistic and country study, Ukrainian language, cultural aspect, foreign students, intercultural
communication, communication tasks.

остановка проблеми. Україна стрімко
П
входить в освітній і науковий простір Європи. Все більше іноземних громадян прагнуть

здобувати вищу освіту в Україні. Підвищення
якості підготовки фахівців для зарубіжних країн сприятиме набуттю статусу конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. Підготовка
фахівців високого рівня можлива лише за умови
успішної інтеграції студентів у нове навчальне середовище. Цьому має сприяти подолання комунікаційно-лінгвістичного (недостатнє знання мови
країни навчання та недостатній рівень володіння
мовленням як засобом спілкування), культурного
(різниця культурних цінностей стосовно культури
країни навчання), соціального (повна зміна оточення) та психологічного бар’єрів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Власне розширення міжнародних зв’язків України, необхідність спілкування людей різними мовами, ознайомлення з культурними традиціями
та особливостями етносу прискорює процес вивчення української мови іноземцями [11, с. 173].
Методика викладання української мови як
іноземної великого значення надає лінгвокраїнознавчому аспекту.
Лінгвокраїнознавчу проблематику почали
розглядали в 60-х рр. ХХ ст. в працях з порівняльно-історичного мовознавства (Ф. Буслаєв,
Я. Грімм, Й. Ґердер) та психологічного напряму
лінгвістики (В. фон Гумбольдт, Г. Штейнталь,
О. Потебня та інші).
Лінгвокраїнознавство «має прикладну спрямованість і застосовує вивчення ментальності й національного характеру народу лише побіжно у зв’язку
з відповідною фоновою інформацією» [10, с. 354].
Воно тісно пов’язане з історією мови, лінгвосеміотикою, фразеологією, етнопсихолінгвістикою, літературою, історією та культурою етносу загалом
та певного регіону зокрема тощо [10, с. 354].

Українські дослідники цієї проблеми звертають особливу увагу на відображення лінгвокультурологічного елемента у мові.
Сучасні освітні концепції та культурологічні
підходи до викладання мови як іноземної припускають усвідомлення нерозривності зв’язків
у тріаді мова – культура – суспільство, новий
погляд на роль соціуму в становленні мовної
особистості. Будь-яка мова, відображаючи в концентрованому вигляді духовне життя людства,
є найважливішим засобом виховання. Опановуючи мову, студент не тільки пізнає навколишній
світ, а й вчиться в ньому жити. Сучасна освіта
займається проблемами подоланням мовнокультурних перешкод, які виникають під час вивчення української мови іноземними студентами
шляхом дослідження розвитку культури різних
народів та прищеплення студентам поваги до інших культур, через зіставлення зі «своїм» потреби зрозуміти «чуже». Тут доречно згадати слова
Вільгельма фон Гумбольдта: «Через різноманітність мов для нас відкривається багатство світу
і розмаїття того, що ми пізнаємо в ньому, людське буття стає для нас ширше, оскільки мови
у виразних рисах дають нам різні способи мислення і сприйняття» [2, с. 349].
Оскільки мова не існує поза соціально набутою сукупністю практичних навичок та ідей, що
характеризують спосіб життя, тобто поза культурою, лінгвокраїнознавство розглядає необхідність поєднання навчання іноземної мови з вивченням суспільного й культурного життя носіїв
мови. Мова йде про необхідність вивчення національного характеру, стилю життя носіїв мови,
оскільки знання слів та вміння користуватися
граматичними конструкціями не є запорукою
адекватного вживання мовних одиниць. Роботи В. Андрущенко, Н. Висоцької, О. Гриценко,
І. Дзюби, М. Кочерган, М. Кушнарьової, І. Огі© Владимирова В.І., Шевченко О.М., 2019
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єнко, В. Сафонової, О. Шевченко та інших присвячені питанням поєднання культурологічних
знань із вивченням іноземної мови. Першочергове значення у процесі іншомовної підготовки
надається вивченню традицій та побуту носіїв
мови, норм спілкування та поведінки представників певної культури. Отже, мова йде про включення елементів країнознавства у викладання
іноземної мови, тобто заміну традиційного викладання лінгвокраїнознавчим.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Автори статті переконані,
що у ході викладання української мови як іноземної недоцільно відкидати фонові знання про країну, мова якої вивчається, адже процес навчання
буде мати виключно інформативний характер,
позбавляючи майбутніх фахівців можливості користуватися українською мовою як засобом спілкування в подальшому. Окрім того, змінюються
акценти, пов’язані з рівнем представлення культури і побуту країн. Цим зумовлений наш інтерес до лінгвокраїнознавчого аспекту в процесі
викладання української мови як іноземної.
Мета статті – розглянути сутність лінгвокраїнознавчого аспекту та окреслити особливості
його реалізації в умовах засвоєння української
мови іноземними студентами.
Виклад основного матеріалу дослідження. У різних країнах термін «лінгвокраїнознавство» сьогодні трактують по-різному. Наприклад,
у Німеччині його називають терміном «культурознавство» (Kulterkunde), у Франції – «мова
і цивілізація» (langue et civilisation), а в англійській методичній літературі – «лінгвокультурні
дослідження» (lingualcultural studies). Українські вчені розглядають мову як скарбницю національної культури, а культуру – як «чинник
формування мовних явищ і процесів» [4, с. 11],
переконані, що навички іншомовної комунікації
в структурі соціокультурної компетентності розвиваються за наявності фонових знань про національні особливості країни, мова якої вивчається,
а також формують уміння швидко орієнтуватися
й адаптуватися в іншомовному середовищі.
У зв’язку з розглянутими положеннями значно змінюється викладання предмета «Українська мова як іноземна» на початковому етапі
навчання. Розширюються змістовні рамки дисципліни, зазнають змін організаційні та методичні
основи заняття, але в більшій мірі – в безпосередній залежності від затвердженого культурологічного підходу відбувається перегрупування
цілей і завдань. Завдання адаптації та соціалізації іноземних студентів виходять на перше місце,
а також вимога формування крім лінгвістичної
та комунікативної компетенцій ще й лінгвокраїнознавчої. Процес оволодіння іноземною мовою
нерозривно пов’язаний з процесом засвоєння іноземними студентами соціокультурного пласта
народу – носія мови, що вивчається.
Лінгвокраїнознавчий аспект міцно утвердився
в практиці навчання іноземних студентів українській мові. Лінгвокраїнознавство збагачує знання про країну досліджуваної мови конкретними
і переконливими відомостями з різних областей
життя суспільства; служить джерелом інформації
для мовленнєво-мисленнєвої діяльності; дає можливість систематизувати і активізувати цінний

лексичний і граматичний матеріал у висловлюваннях, що мають краєзнавчий зміст.
Утворюючи непросте поєднання лінгвокультурології з країнознавством, лінгвокраїнознавство виокремлює власне коло проблем в методиці навчання
іноземній мові за професійним спрямуванням.
Предметом лінгвокраїнознавства є спеціально відібраний однорідний мовний матеріал, що
відображає культуру країни мови, що вивчається, перш за все в області лексикології, лінгвокраїнознавство є головною умовою оволодіння
лексикою, що забезпечує не тільки власну комунікацію, скільки міжкультурну комунікацію.
Вивчення лексики та оволодіння нею в лінгвокраїнознавчому аспекті (тобто з точки зору країнознавчої інформації в семантиці слова) сприяє
переходу на іншу знакову систему, необхідну для
формування вторинної мовної особистості, а також
продуктивного білінгвізму. Оскільки основним
принципом навчання іноземних студентів є комунікативний метод, заснований на використанні
досліджуваних фактів в активному спілкуванні в мовному середовищі, інформація, пов'язана
з місцем перебування студентів, є важливим джерелом розвитку їх комунікативних здібностей.
Аудиторна робота являє собою джерело знань
про іноземну (українську) мову. За словами
С.Г. Тер-Минасової, «кожне іноземне слово відображає іноземний світ і іноземну культуру».
Аудиторні робота спрямована на розширення
і вдосконалення практичних навичок і умінь
в області мови [12].
Процес адаптації до нового середовища відбувається також і під час позааудиторних заходів,
які не тільки формують мовну, мовленнєву та соціокультурну компетенції а й долучають іноземних студентів до історії, культури та слов'янських
традицій, сприяють розвитку їх творчих здібностей та міжкультурного діалогу.
Таким чином, позааудиторні заходи поєднують
навчальний, національний і розважальний компоненти, що дозволяють зрозуміти культуру і соціальний устрій країни, усвідомити практичне застосування студентами-іноземцями іноземної мови.
Феномен полікультурної особистості в аспекті викладання іноземної мови за професійним
спрямуванням.
В умовах поглиблення міжкультурної комунікації та міжкультурного діалогу актуальною для
методики викладання української мови як іноземної є проблема формування мовної особистості нового типу полікультурної особистості.
Поняття «полікультурна особистість» виникло
в результаті переосмислення дефініції «мовна
особистість» в системі «мова – культура – людська особистість». У сучасній лінгвістиці звернення до мовної особистості пов’язане з іменами
В.В. Виноградова і Ю.М. Караулова. У широкий
науковий обіг це поняття ввів Ю.М. Караулов,
який під мовною особистістю розуміє «сукупність
здібностей і характеристик людини, що обумовлюють створення і сприйняття ним мовних творів (текстів), які розрізняються ступенем структурномовної складності, глибиною і точністю
відображення дійсності, певною цільовою спрямованістю» [3].
Що стосується практиці викладання іноземних мов, сучасна методика запропонувала но-
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вий концепт – «вторинна мовна особистість», під
якою розуміють сукупність здібностей людини до
іншомовного спілкування на міжкультурному
рівні, до адекватної взаємодії з представниками
інших культур. При цьому підкреслюється, що
процес формування вторинної мовної особистості пов'язаний не тільки з оволодінням вербально-семантичним кодом іноземної мови (мовною
картиною світу носіїв мови), а й з формуванням
у свідомості інофона концептуальної картини світу, що дозволяє людині зрозуміти нову для нього соціальну дійсність. І.І. Халеєва зазначає, що
«переводячи другу мову в статус «не чужої», ми
ставимо завдання формування вторинної мовної особистості, здатної проникати в «дух» мови,
що вивчається, в «плоть» культури того народу,
з яким повинна здійснюватися міжкультурна
комунікація» [13]. Базовим для формування полікультурної мовної особистості в системі методичних підходів викладання іноземної мови за
професійним спрямуванням є компетентнісний
підхід. Учені виділяють в структурі полікультурної мовної особистості різні компетентності.
Одні пропонують розрізняти лінгвістичну, лінгвокультурологічну, практичну, комунікаційнотехнологічну компетентності.
Що стосується практиці викладання іноземної мови за професійним спрямуванням пропонується виділяти особливий вид компетентності – полікультурність, під якою розуміється
комплексна якісна характеристика індивіда, результативний блок, сформований через знання
не тільки рідної, а й інших культур, вміння застосовувати свої знання в процесі міжкультурної
комунікації (в широкому значенні), досвід міжкультурного спілкування, толерантне ставлення
до представників інших культур, поведінкові реакції в умовах міжкультурного спілкування [1].
Багатий дидактичний матеріал, що забезпечує розширення знань студентів про особливості
тієї чи іншої етнокультури, містить різні довідкові видання. Перш за все, це лінгвокраєзнавчі
і етнолінгвістичні словники, енциклопедії символів. На просунутому етапі навчання іноземній
мові за професійним спрямуванням джерелом
полікультурної інформації можуть стати також
лінгвокраєзнавчі матеріали з мас-медіа, автентичні тексти, розміщені в мережі Інтернет [3].
Слід зазначити, що пізнання полікультури
є не тільки засобом формування полікультурної компетентності, а й сприяє більш глибокому
розумінню і осмислення культури народу. Тому
різні види завдань, в яких використовується етнокультурологічний матеріал, викликають жвавий інтерес у іноземних студентів, є потужним
стимулом вдосконалення знань з іноземної мови
за професійним спрямуванням як мови-посередника, що забезпечує діалог представників різних
культур.
На кафедрі українознавства та гуманітарної підготовки УМСА для навчання іноземних
студентів використовуються комплекти текстів
з граматичними завданнями на теми:
• міста України (Полтава, Київ, Харків);
• поети і письменники (Шевченко, Сковорода,
Котляревський, Гоголь);
• видатні вчені-полтавчани (Кондратюк,
Скліфософський);
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• свята, звичаї і традиції українців;
• історія виникнення та розвитку УМСА;
• проблеми збереження навколишнього середовища і захисту миру;
• проблема вибору і отримання майбутньої
професії.
Вивчення української мови як іноземної
у мовному середовищі, безумовно, тісно пов’язане
з регіональними особливостями міста перебування іноземних студентів. Разом із культурним
контекстом, на власне мовному рівні іноземні
студенти активно засвоюють мовні одиниці, що
не належать до літературної мови, зокрема молодіжний сленг, колоквіальні елементи, а також
діалектизми та міське койне.
Для ефективного засвоєння діалектизмів, національно-маркованої лексики, культурем варто
ознайомлювати іноземних студентів з різними
жанрами фольклору. Саме у фольклорному дискурсі концентруються колективні знання про
довколишній світ і передаються за допомогою
вербальних формул, культурних кодів, для вживання яких необхідно досконало володіти мовою.
Крім текстових особливостей, фольклорному дискурсу притаманний прагматичний бік, який виявляється в тому, що функціонує як система кодів, які сприяють орієнтуванню індивіда у своєму
культурному просторі, і водночас дають змогу
іноземцеві проникнути у цей простір [8, с. 274].
На думку С. Тер-Мінасової, культурний компонент – це невід’ємна ознака мови, а не просто певна культурна інформація, що передається через
мову. У мові накопичуються, зберігаються культурні цінності та відображуються у «лексиці, граматиці, ідіоматиці, прислів’ях, приказках, у фольклорі, в художній та науковій літературі, у формах
писемного та усного мовлення» [12, с. 14].
Регіональний лінгвокраїнознавчий аспект
чітко простежується на матеріалі посібників з навчання української мови як іноземної, які видані
на кафедрі українознавства та гуманітарної підготовки УМСА. У сучасному посібнику «Читаємо
українською» [6; 7] спостерігаємо використання
країнознавчого та культурологічного матеріалу,
пов’язаного саме з рідним містом. У посібнику
подано опис певних міських пам’яток, реалій.
Посібник містить відомості й про історію, культуру, політичний устрій та соціальні умови життя українського народу в цілому. Все це сприяє
соціокультурній адаптації іноземних студентів
до україномовного середовища. До всіх текстів
передбачений лексико-граматичний матеріал із
перекладом англійською мовою. Післятекстові
питання укладені з урахуванням таких психологічних процесів як логічне мислення, пам’ять,
володіння мовним оформленням думки, емоційне ставлення до подій та героїв. Вправи націлені
на сприяння кращому засвоєнню лексики й активного вживання її в мовленні.
Також варто залучати іноземних студентів
до певних обрядодійств – і як спостерігачів, і як
учасників. Як приклад, може слугувати екскурсія в с. Великі Будища, де в Музеї весілля студенти захоплено споглядали збережені селянами столітні рушники, вишиванки, предмети
українського побуту й інтер’єру. Іноземці приміряли етнічне весільне вбрання, охоче брали
участь у традиційних обрядових дійствах.
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Відвідавши націо
нальний музей-запо
відник українського гончарства в с. Опішне,
студенти-іноземці не лише подивувалися експонатами з колекцій українських майстрів-гончарів і художників-керамістів, а й мали змогу власноруч виготовити глиняні вироби.
Традиційно викладачі проводяться екскурсії
по Полтавщині і Україні, такі як «Дорогами Івана Котляревського», «Подорож по Гоголівським
місцям Полтавщини (Диканька, Миргород, Сорочинці)», «Опішня – столиця гончарства України», «Таємниці та містерії Закарпаття (Чернівці,
Яремче, Львів)», «Межигір'я (Київ)», «Софіївський дендропарк – перлина України (Умань)»,
«Петриківський розпис – національне надбання
України (Дніпро)», «Хортиця. Запорізька Січ»,
«Вінниця, М.І. Пирогов» та ін.
На нашу думку, проведена виховна робота
та підбір текстового матеріалу дають можливість
іноземним студентам будувати власні висловлювання для безпосереднього спілкування, а також
вивчити інформацію про соціокультурних особливості і традиції Полтавщини та всієї України. Пропоновані тексти адаптовані й відповідають пізнавальним комунікативним потребам іноземних
студентів, що в свою чергу сприяє підвищенню інтересу і бажання займатися самостійно. Відібрані
тексти обов’язково супроводжуються переглядом
навчальних фільмів, листівок і фотографій.

Список літератури:
1.
2.
3.
4.
5.

Використання соціокультурного підходу на
заняттях з української мови як іноземної сприяє ефективному навчанню мови та підвищує мотивацію до її вивчення. Кожне нове покоління,
вивчаючи і освоюючи мову, прилучається, завдяки їй, до колективного досвіду, знань про навколишню дійсність, соціальних цінностей, загальноприйнятим нормам поведінки.
Висновки і пропозиції. Лінгвокраїнознавство, таким чином, з одного боку, включає в себе
вивчення мови, а з іншого, дає певну інформацію про країну досліджуваної мови. В процесі
навчання української мови як іноземної елементи країнознавства поєднуються з мовними
явищами і виступають не тільки як засіб комунікації, а й як спосіб ознайомлення іноземних
студентів з новою для них дійсністю. Будь-яка
культура (духовна, матеріальна, національна)
втілюється в мові. Мова – ланка між людиною
і навколишнім світом. Накопичена інформація,
передана засобами мови, що вивчається, формує
лінгвокультурологічну компетенцію іноземного
студента, надаючи допомогу в здійсненні міжкультурної комунікації.
Процес формування соціопрагматічної компетентності студентів- іноземців у вищих навчальних закладах – це соціально-педагогічне явище,
в яке включені студенти, керівники вишів, куратори, викладачі, представники органів в студентському гуртожитку.
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ПОЛІСЕМІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ
Анотація. Статтю присвячено дослідженню джерел та способів реалізації полісемії в системі англійських
фразових дієслів на матеріалі дієслів із постпозитивними компонентами on і off. В результаті проведеного дослідження виділені спільні та специфічні семантичні типи та групи зазначених дієслівних комплексів, визначені способи реалізації семантичної деривації як основного джерела полісемії англійських фразових дієслів.
Ключові слова: фразове дієслово, постпозитивний компонент, полісемія, семантичний тип, семантична
група, семантична деривація.
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POLYSEMY WITHIN ENGLISH PHRASAL VERBS
Summary. The article dwells on the study of the sources and means of expressing polysemy within the system
of English phrasal verbs, based on the classification of phrasal verbs with postpositives on and off. As a result of
the research common and specific semantic types and groups of these verbal complexes have been singled out,
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остановка проблеми. Одним із засоП
бів розширення і збагачення дієслівної
лексики багатьох мов, в тому числі й англій-

ської, є словотвір. Диференціальною ознакою
англійського дієслівного словотвору є функціонування комплексних одиниць типу to turn
on ‘вмикати’, to turn off ‘вимикати’, до складу
яких входить монолексемне дієслово і постпозитивний компонент (далі ПК) [1], який має
комплексну
прислівниково-прийменникову
природу. Зазначені одиниці, що мають в англістиці традиційну назву “фразові дієслова”
(далі – ФД) [11], відрізняє широке використання у різних стилях мовлення, високий ступінь
словотвірної та семантичної похідності, постійний розвиток семантичної структури.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Невизначеність природи ПК, категоріального статусу ФД в цілому, їхня словотвірна
і семантична похідність, а також складна семантична структура обумовлюють необхідність дослідження цих дієслівних комплексів в рамках
певних лінгвістичних напрямків, серед яких виділяються такі аспекти, як вивчення значення
слова, в тому числі й похідного, та його семантичної структури (Апресян Ю.Д. [2], Огуй О.Д.
[6], Marchand H. [10] та ін.); словотвірна і семантична мотивація і деривація (Омельченко Л.Ф.
[7], Улуханов І.С. [8] та ін.); дієслівна таксономія, зокрема, особливості розвитку семантичної
структури похідних дієслів та дієслівних комплексів (Джанумов А.С. [3], Ніколенко А.Г. [5],
Bolinger D. [9] та ін.).
Розглядаючи лексико-семантичне словотворення англійських фразових дієслів, Р.В. Єжкова констатує, що більшість ФД мають досить
складну смислову структуру, а процес утворення

їхніх лексико-семантичних варіантів (ЛСВ) знаходиться під впливом трьох основних чинників:
1) багатозначності монолексемного дієслова, що
входить до складу композитної лексеми фразового дієслова; 2) системи значень другого компонента ФД, 3) інваріантів структур (моделей), в яких
використовуються фразові дієслова [4, с. 18].
Але незважаючи на існуючі дослідження,
семантика дієслів із постпозитивними компонентами в англійській мові ще не є достатньо
вивченою, зокрема, немає детальних семантичних класифікацій, як дієслів із постпозитивними
компонентами on і off, так і дієслів із постпозитивними компонентами в цілому.
Актуальність даного дослідження обумовлена, таким чином, необхідністю подальшого вивчення дериваційних і семантичних процесів
в такому продуктивному шарі англійської дієслівної лексики, як фразові дієслова. Вибір фразових дієслів із постпозитивними компонентами
on і off в якості об'єкта дослідження можна пояснити тим, що ці комплексні одиниці характеризуються первинною семантичною опозиційністю, високим ступенем похідності, продуктивності
та полісемантизма.
Мета статті. В цьому дослідженні на матеріалі конкретних фразових дієслів, а саме дієслів
із постпозитивними компонентами (постпозитивами) on і off (далі ФД-on і ФД-off), здійснюється
спроба схарактеризувати джерела та якісний характер полісемії в системі англійських фразових
дієслів.
Виклад основного матеріалу дослідження. У цій статті висловлюється думка, що переважна більшість фразових дієслів, в тому числі і
фразових дієслів із постпозитивами on і off, є багатозначними лексемами, а відносини полісемії
© Воробйова О.С., Elena Karasenko, 2019
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в рамках даних дієслівних комплексів реалізуються за рахунок наявності в їхніх семантичних
структурах типових значень, як загальних, так
і специфічних; при цьому основним джерелом
полісемантизма комплексних одиниць, що розглядаються, є семантична деривація.
Семантика дієслів із постпозитивами
on і off. Порівняльне дослідження семантики
ФД-on і ФД-off проводилося з метою виявлення
між цими комплексними лексемами спільних і
диференціальних семантичних ознак.
В результаті аналізу було встановлено, що
ФД-on і ФД-off мають як спільні типові значення, так і специфічні значення, тобто значення,
характерні виключно для ФД-on або ФД-off.
Спільні значення ФД-on і ФД-off. Спільними для ФД-on і ФД-off є наступні 8 типових
значень, які передбачають 5 різних видів дії
(фізичну, абстрактну, ментально-психічну,
емотивну та екзистенціальну), та засновані на
таких категоріальних поняттях, як фазовість,
посесивність і релятивність (що, в свою чергу,
передбачає різні види відносин, в тому числі,
міжпредметних та міжперсональних).
Опишемо більш детально зазначені семантичні узагальнення і проілюструємо їх конкретними ФД-on і ФД-off.
В рамках ФД-on і ФД-off, що позначають фізичну дію, виділяються дієслова, що позначають
рух, а саме переміщення і каузацію переміщення, напр.: to move on ‘відправлятися’, to run off
‘тікати’, to hop off ‘кидати (що-небудь)’, to chase
off' ‘виганяти, виштовхувати (кого-небудь)’, і локативність (значення груп при цьому є різними, часто антонімічними), напр.: to throw on ‘накидати (напр., пальто і т.п.)’, to take off' ‘знімати
(напр., пальто і т.п.)’.
Спільними для ФД-on і ФД-off, що позначають абстрактну дію, є наступні значення:
якість, а саме придбання/інтенсифікація
якості і каузація придбання/ітенсифікації
якості, напр.: to get on ‘старіти’; to turn off ‘псуватися (про продукти)’; to bring on ‘покращувати, модернізувати (що-небудь)’, to round off ‘робити круглим’; вдале виконання дії, напр.: to go
on ‘робити успіхи, просуватися вперед’, to pull
off ‘успішно виконувати (будь-яку дію)’, а також
абстрактне використання, напр.: to draw on
‘використовувати (що-небудь)’, to dust off' ‘знову
використовувати що-небудь (напр., ідеї)’.
Ментально-психічні
ФД-on
і
ФД-off
об'єднуються такими значеннями, як мовлення
(1) і розумова діяльність (2), напр.: to hammer
on ‘повторювати знову і знову’ (1), to sound off
‘докладно говорити (про щось)’ (1); to catch on
‘розуміти, усвідомлювати (що-небудь)’ (2), to cast
off ‘відмовлятися (від чого-небудь)’ (2).
ФД-on і ФД-off емотивної дії зводяться до
таких спільних значень, як відчуття (а саме
початок відчуття), напр.: to take on ‘засмучуватися’, to go off ‘дратуватися’, і каузаціі відчуття, напр.: to put on ‘дражнити (кого-небудь)’, to
boom off ‘налякати (кого-небудь)’.
Екзистенціальна дія передбачає, як для
ФД-on, так і для ФД-off, синонімічне значення створення (тобто каузації початку існування), напр.: to cast on ‘набирати петлі у в'язанні’,
to toss off ‘зробити (що-небудь) швидко, наспіх’.

Фазовість проявляється в рамках ФД-on і
ФД-off за рахунок дієслів, що позначають початок дії, напр.: to take on ‘відкривати вогонь’, to
kick off ‘починати (спортивну гру)’.
Спільними посесивними значеннями для
ФД-on і ФД-off є значення каузації володіння
і початку володіння, напр.: to sell on ‘перепродувати (що-небудь)’, to sell off ‘розпродавати зі
знижкою’; to take on ‘брати в борг’, to carry off
‘красти (що-небудь)’.
Останнім типовим значенням, в рамках якого ФД-on і ФД-off виявляють спільні значення,
є релятивність, яка, в свою чергу, проявляється за рахунок таких значень, як міжперсональні відносини, напр.: to get on ‘уживатися
(з будь-ким)’, to start off' ‘допомагати кому-небудь почати щось’, і співвідношення (суб'єктів
або об'єктів дійсності), напр.: to ride on ‘залежати від (чого-небудь)’, to set off' ‘порівнювати, зіставляти’.
Специфічні значення ФД-on і ФД-off. Специфічні значення, тобто такі значення, які характерні, наприклад, для ФД-on, але при цьому не
спостерігаються в системі ФД-off, визначаються,
головним чином, в якості значень семантичних
груп і підгруп.
Специфічними для ФД-off є наступні 22 значення:
• припинення знаходження (локативність),
напр.: to brush off ‘сходити (напр., про пляму)’;
• каузація припинення знаходження (локативність), напр.: to throw off ‘скидати (напр., одяг);
• каузація припинення функціонування (фізична дія), напр.: to turn off ‘вимикати (напр.,
пристрій, світло і т.п.)’;
• відділення (посесивність, а саме розрив посесивних відносин), напр.: to shear off ‘відділятися, відпадати’;
• каузація відділення (посесивність, а саме
розрив посесивних відносин), напр.: to hack off
‘відрубувати (що-небудь)’;
• припинення володіння (посесивність, а
саме розрив посесивних відносин), напр.: to blow
off ‘розтринькати (гроші)’;
• закінчення/припинення дії (фазовість),
напр.: to break off ‘переривати, припиняти (робити що-небудь), зазвичай різко, несподівано’;
• каузація закінчення/припинення дії (фазовість), напр.: to wean off ‘відучувати (кого-небудь від чогось небажаного’;
• каузація початку дії (фазовість), напр.:
to kick off ‘починати (спортивну гру)’;
• втрата якості (абстрактна дія), напр.:
to go off ‘погіршуватися, псуватися, втрачати
силу, енергію, яскравість’;
• каузація втрати якості (абстрактна дія),
напр.: to knock off ‘зменшувати що-небудь (на
певну кількість, одиницю, тощо)’;
• визначення якості (абстрактна дія), напр.:
to measure off ‘відміряти що-небудь (напр., довжину)’;
• посилення якості (абстрактна дія), напр.:
to set off ‘відтіняти, вигідно підкреслювати щонебудь (напр., очі, одяг і т.п.)’;
• проходження події (абстрактна дія), напр.:
to pass off ‘проходити (про захід)’;
• відкладання події (абстрактна дія), напр.:
to put off ‘відкладати що-небудь (напр., подію,
захід)’;
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• скасування події (абстрактна дія), напр.:
to rain off ‘скасовувати (подію, захід) через дощ’;
• знищення (екзистенціальна дія), напр.:
to kill off ‘вбивати, знищувати (кого-небудь)’;
• відмова (ментально-психічна дія), напр.:
to cast off ‘відмовлятися від (чого-небудь)’;
• припинення відчуття (емотивна дія),
напр.: to work off ‘позбавлятися від неприємних
емоцій (напр., гніву, занепокоєння)’;
• зміна фізіологічного стану (фізіологічна
дія), напр.: to nod off ‘засинати’;
• ставлення до (релятивність), напр.:
to shrug off ‘ігнорувати, не звертати увагу на
(кого-небудь, що-небудь)’;
• абстрактна взаємодія (релятивність),
напр.: to head off ‘перешкоджати, заважати (чомусь, особл. негативному)’.
Для ФД-on, які відрізняються меншим ступенем семантичної специфічності, ніж ФД-off,
диференціальними є 15 наступних значень:
• розрахунок (на що-небудь) (ментально-психічна дія), напр.: to bank on ‘розраховувати на
кого-небудь/що-небудь’;
• вивчення, аналіз, напр.: to dwell on ‘докладно зупинятися на (чомусь)’;
• усвідомлення (ментально-психічна дія),
напр.: to catch on ‘розуміти, усвідомлювати (щонебудь)’;
• умовляння, переконання (ментально-психічна дія), напр.: to prevail on ‘умовляти, переконувати (кого-небудь у чому-небудь)’;
• прийняття (рішення) (ментально-психічна дія), напр.: to set on ‘твердо вирішувати’;
• твердження, схвалення (ментально-психічна дія), напр.: to pass on ‘схвалювати (напр.,
рішення)’;
• власне знаходження (локативність), напр.:
to linger on ‘засиджуватися, затримуватися денебудь надовго’;
• початок знаходження (локативність),
напр.: to get on ‘сідати (на коня, в громадський
транспорт і т.п.)’;
• каузація початку знаходження (локативність), напр.: to throw on ‘накидати (одяг, напр.,
пальто)’;
• каузація початку функціонування (фізична дія), напр.: to switch on ‘включати (щонебудь)’;
• фізичний вплив (фізична дія), напр.: to turn
on ‘нападати (на кого-небудь)’;
• продовження дії (фазовість), напр.:
to press on ‘продовжувати робити що-небудь наполегливо’;
• абстрактна діяльність (абстрактна дія),
напр.: to carry on ‘робити що-небудь, займатися
чим-небудь’;
• абстрактний рух (абстрактна дія), напр.:
to roll on ‘проходити (про час)’;
• власне володіння (посесивність), напр.:
to hang on (to) ‘тримати (що-небудь).
Семантична деривація як джерело полісемії
дієслів із постпозитивами on і off. Розвиток семантики ФД-on і ФД-off в напрямку полісемії
здійснюється в межах семантичної структури
самих цих дієслівних комплексів за рахунок
певних дериваційних процесів.
У семантичній системі ФД-off семантика розвивається за рахунок:
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1) метафоризації конкретних значень
ФД-off, напр.: to peel off ‘сходити, лущитися
(про шкіру, лушпиння) → to peel off ‘виходити із загального строю (напр., про солдатів)’,
to throw off ‘скидати (напр., одяг)’ → to throw
off' ‘позбавлятися від чогось (часто несерйозної хвороби тощо)’,
2) ускладнення вже існуючого значення
ФД-off додатковою семою (зазвичай семою посесивності або каузативності), напр.: to make
off ‘бігти’ → to make off with ‘брати без дозволу,
красти і тікати‘; to get off ‘припиняти приймати
ліки, вживати наркотики’ → to get off ‘змушувати когось припиняти приймати ліки, вживати
наркотики’;
3) звуження значення ФД-off, напр.: to send
off ‘відсилати, відправляти (когось)’ → to send
off ‘проганяти з поля (гравця)’; to finish off
‘повністю закінчувати, завершувати що-небудь’
→ to finish off' ‘доїдати, допивати’;
4) розширення значення ФД-off, напр.:
to push off ‘відштовхуватися від берега (у човні)’
→ to push off ‘відходити, від'їжджати’; to shave
off ‘ збривати (щетину)’ → to shave off' ‘знімати
(тонкий шар чого-небудь)’.
На відміну від ФД-off, для яких характерним
є рНа відміну від ФД-off, для яких характерним
є розвиток семантики в напрямку метафоризації конкретного значення ФД-off, ускладнення
вже існуючого значення ФД-off додатковою семою, звуження і розширення вже існуючих значень ФД-off, в системі ФД-on семантичні зміни
відбуваються тільки за рахунок двох наступних
процесів, а саме:
1) звуження значення ФД-on, напр.: to push
on ‘продовжувати робити щось наполегливо’ →
to push on ‘продовжувати подорож’; to add on
‘додавати що-небудь’ → to add on ‘добудовувати
що-небудь’;
2) метафоризації конкретного значення
ФД-on, напр.: to move on ‘рухатися вперед’ → to
move on ‘ставати більш сучасним, досконалим’,
to go on ‘йти, їхати, просуватися вперед’ → to go
on ‘робити успіхи, процвітати в чому-небудь’.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Проведене дослідження
дозволяє констатувати, що проаналізовані
фразові дієслова із постпозитивами on і off,
незважаючи на їхню первинну семантичну
опозиційність, проявляють, окрім алломорфних семантичних ознак (наявності в їхніх корпусах диференціальних семантичних груп),
й ізоморфні якості (див. спільні семантичні
типи вище). Семантична деривація за рахунок метафоризації, звуження, розширення
та ускладнення значень, яка є джерелом полісемії англійських ФД, є більш розгалуженою
у складі ФД-off, що можна пояснити більш
розвиненою семантичною структурою постпозитивного компонента off.
Перспективу подальшого вивчення досліджуваних одиниць створює зіставлення із системами ФД з іншими постпозитивними компонентами або із подібними з точки зору словотвірної
деривації префіксальними дієсловами в українській мові та дієсловами з префіксами, що відокремлюються, в німецькій мові; їхнє діахронічне дослідження.
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ВИДИ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ
Анотація. У статті розглянуто зміст визначень явища усного перекладу. Проаналізовано види усного
перекладу, які існують. Описано усний переклад з практичної та теоретичної точки зору. Порівнюються
також послідовний та синхронний переклад із зазначенням переваг та недоліків. Представлені технічні
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TYPES OF INTERPRETATION IN THEORY AND PRACTICE
Summary. The article describes the concept of "oral translation" or interpretation. Interpretation is described
from practical and theoretical points of view. The types of interpretation are analyzed. Consecutive and simultaneous types of translation are compared. Technical characteristics of simultaneous translation are presented.
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остановка проблеми. Усний переклад
П
є однією з форм перекладацької діяльності, проте фактичне визначення даного явища

було сформульовано лише в 1960-х роках. На
думку Селесковіч Д., саме усний переклад найбільш повно відображає сутність перекладацького процесу, оскільки в ньому перекладач виявляється в природному положенні учасника мовного
спілкування. Точніше, він поперемінно виконує
дві ролі: інтуїтивно розуміє сенс сказаного і природним чином, як будь-який говорить, висловлює цей сенс іншою мовою [16, с. 26].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженням усного перекладу в різних його
проявах займалися такі вчені як Гончаренко Е.,
Жиль Д., Каде О., Каліна С., Куц В., Вербицька М., Чернов Г. та ін.
Метою статті є визначення усного перекладу з практичної та теоретичної точок зору.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дуже точно описав дане явище видатний
© Гончаренко Л.О., 2019

представник Лейпцизької школи та перекладач
Отто Каде: «Усний переклад – це переклад вперше представленого (як правило, усного) контрольованого тексту мови оригіналу, в результаті чого утворюється умовно контрольований
та ледь коригований в умовах браку часу текст
цільовою мовою» [9, с. 35]. Обидва визначення базуються на усній діяльності, а останнє ще до того
ж містить характеристику безпосередності. Це
означає, що вихідний текст, як правило, представлений лише один раз і його не можна повторювати, одночасно перевірка або зміна цільового тексту неможлива або дуже обмежена. Визначення
Каде О. описує також такі процеси як переклад
мови жестів, з листка, «живих» субтитрів тощо,
і саме тому на думку Пьоххакера Ф. безпосередність є визначальною рисою усного перекладу
[13, с. 11]. Беручи за основу визначення Каде О.,
вчений описує усний переклад наступним чином:
«це форма перекладу, яка базується на одноразовій презентації висловлювання в мові оригі-

«Young Scientist» • № 5.1 (69.1) • May, 2019
налу та демонструє першу і останню інтерпретацію даного висловлювання мовою перекладу»
[13, с. 11]. Поряд з подібними визначеннями у перекладознавстві існують також і інші, які пояснюють процес усного перекладу з практичної, тобто
з професійної точки зору: «Перекладачі перекладають розмовні тексти в усній формі іншою мовою. Вони дають можливість людям різних мов
і культур спілкуватися один з одним в будь-який
час і в будь-якому місці. Перекладачі здійснюють
синхронний, послідовний, супроводжуючий переклад, синхронний переклад нашіптуванням,
задіяні під час конференцій, переговорів. Спеціальними видами перекладу вважаються судовий та медійний переклад, а особливою формою
можна назвати сурдопереклад» [18, с. 5].
Наступне визначення має подібний характер:
«Перекладачі перекладають в усній формі послідовно або одночасно (паралельно, через навушники та мікрофон) розмовну мову» [2, с. 125]. Питання правильного формулювання та змісту цих
визначень залишається відкритим, але цілком
зрозуміло, що ключовою характеристикою даного виду перекладацької діяльності є усна форма.
Проаналізуємо які ж види усного перекладу
взагалі існують. Як зазначає Куц В., усного перекладу не існує як такого, а є багато різних його
проявів [12, c. 184]. Диференціація та класифікація видів усного перекладу може відбуватися
за різними критеріями, хоча зробити це дуже
складно, оскільки межі не завжди чіткі. До таких критеріїв відносяться, наприклад, місце
(медіа, суд або конференції), взаємодія (двостороння проти багатосторонньої), мовна модальність (переклад вголос проти перекладу мови
жестів), напрямок (односторонній або двосторонній переклад) та використання технологій
(Satellitendolmetschen oder Teledolmetschen) [12].
Так, Шміт у своїй праці виділяє:
– переклад на ділових переговорах;
– синхронний переклад нашіптуванням;
– присяжний (судовий) переклад;
– медійний переклад та ін. [15, с. 2]. Та все ж
більшість інших видів усного перекладу, які описані у посібнику, одночасно вказують на сфери їх
застосування: переклад конференцій, медійний
переклад, присяжний (судовий) переклад, переклад на переговорах, сурдопереклад, переклад
конференцій по супутниковому зв’язку, переклад
у соціальній сфері. Оскільки до кожного з них застосовуються техніки послідовного та синхронного перекладу, у своїй роботі ми зосередимо увагу
саме на останніх двох видах.
Послідовний переклад вважається найстарішою та природною формою мовного посередництва [3]. Так, Каліна С. наступним чином пояснює
дане поняття: «Під час послідовного перекладу
перекладач або слухає повний текст промови
мовою оригіналу і відтворює її, або інтерпретує
частину промови довжиною від трьох до дванадцяти хвилин в перервах, які робить оратор»
[10, c. 23]. На відміну від синхронного перекладу, послідовний здійснюється тоді, коли мовець
робить паузу, або закінчує свою промову. Під час
тривалого процесу перекладу, перекладачі роблять нотатки для того, щоб полегшити роботу
пам'яті, а під час нетривалих виступів оратора
можна працювати без нотаток [13, с. 18].
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Незважаючи на те, що при здійсненні послідовного перекладу від перекладача не потрібно
миттєвої інтерпретації сказаного, як це відбувається при синхронному перекладі, цей вид також
вимагає великих розумових і фізичних затрат.
Перекладачеві протягом багатьох годин доводиться запам'ятовувати великі обсяги тексту,
від нього вимагається точна передача суті сказаного, грамотність і культура мови, лаконічність
і вміння чітко висловлювати думки. Також при
послідовному перекладі відразу стає видно різницю між добре підготовленим професіоналом
і його менш досвідченим колегою. В останньому
випадку замість чіткого перекладу чується недоладне мовлення, яке має мало спільного зі змістом промови виступаючого. Це і використання
слів-паразитів, і зловживання вставними конструкціями, і коментування промови оратора.
Послідовний двосторонній переклад ділиться
на три підтипи: абзацно-фразовий, послідовний
з записом і послідовний без запису (це переклад
інтерв'ю, бесід, при якому ситуація дозволяє обходитися без запису). В процесі абзацно-фразового перекладу обсяг інформації невеликий
(інформація подається частинами), але він вимагає від перекладача хорошої пам'яті, швидкості
реакції, комунікативного спілкування, фонових
знань – фразеологічних зворотів і мовного етикету (прислів'я, приказки), які широко використовуються в спілкуванні не тільки на високому
рівні, а й представниками преси. Що стосується
послідовного перекладу з записом, то він успішно
застосовується під час офіційних зустрічей на високому рівні, при обговоренні ряду політичних,
економічних та інших питань; в роботі конгресів,
симпозіумів, виступів, конференцій міжнародного рівня, в прямому ефірі, і т.д. Словом, тоді,
коли не передбачений синхронний переклад [1].
З практичної точки зору послідовний переклад
описує Жиль Д. Він наголошує на тому, що цей вид
перекладу вимагає певну кількість «ментальної
енергії», яка є обмеженою та розподіляється між
усіма процесами переробки інформації [6, с. 161].
Вчений також поділяє послідовний переклад на
дві фази, під час яких виконуються певні завдання.
Так, на першому етапі перекладачі чують вихідний текст і можуть робити нотатки, використовуючи навички аудіювання та аналізу [6, с. 178–182].
Схематично дану фазу Жиль Д. зображує так:
CI (listening) = L + M + N + C,
де L – це прослуховування та аналіз мови
оригіналу;
M відповідає за роботу короткочасної пам’яті;
N відповідає за техніку нотування та рішення
перекладача про те, чи слід занотовувати елементи та в якій формі (рідною мовою, мовою перекладу, абревіатурою або символом);
C відповідає за координацію усіх цих процесів
[7, с. 167].
Жиль Д. розглядає техніку нотування як обтяжливий фактор, оскільки вона вимагає часу
та може перевантажувати короткочасну пам'ять.
У разі, якщо перекладач занотовує менше, то
більше робочого процесу припадає на роботу
пам’яті [6, с. 182].
Другу фазу послідовного перекладу Жиль Д.
описує наступним чином:
CI (reformulation) = Rem + Read + P
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На цьому етапі усному перекладачу доводиться відтворювати повідомлення мовою перекладу,
створюючи певний текст (P – це кінцевий продукт), отримуючи необхідну інформацію з пам'яті
(Rem – це запам'ятовування), а також з нотаток,
розшифровуючи їх (Read – це читання). На даному етапі перекладач повинен створити взаємодію між пам'яттю та нотатками та побудувати
логічну структуру мовлення. Виходячи з цього,
вчений робить висновок, що спосіб, у який здійснюються нотатки (і, отже, рівень компетентності), має значний вплив на здатність обробки інформації [7, с. 168].
Що стосується останнього, то, на думку
Жиль Д., критичною є лише фаза прослуховування. На цьому етапі конкурують три види діяльності, порівняно з етапом формулювання/оформлення, де, здається, існує більше взаємодії між ними.
На відміну від послідовного, синхронний переклад (СП) психологічно та фізично важчий,
оскільки перекладач транслює промову доповідача з відставанням в кілька слів або в 2-4 секунди.
Зазвичай такий вид перекладу використовується
на великих заходах з жорстким графіком, який не
можна порушувати. Пьоххакер Ф. називає синхронний переклад «найяскравішим проявом інтерпретації». Він зазначає, даний вид перекладу
є складною діяльністю, яка вимагає одночасного
сприйняття інформації на слух, розуміння і говоріння [14, с. 301]. Перекладачі чують інформацію мовою оригіналу та водночас відтворюють її
цільовою. Гайба Ф., навпаки, наголошує на тому,
що інтерпретація не відбувається одночасно, тому
що спочатку слід розуміти вихідний текст і внаслідок цього інтерпретувати його [4].
На відміну від послідовного, у випадку синхронного перекладу має бути доступне обладнання, яке дозволить синхронному перекладачу
отримувати інформацію мовою оригіналу через
навушники та відтворювати її в мікрофон у звукоізоляційній кабінці [14, с. 301].
Вважається, що синхронний переклад виник
ще в 1927 році, коли на Міжнародній конференції
в Женеві вперше була застосована система синхронного перекладу під назвою «Filene-FinlayIBM-System». Це була система, що нагадувала
портативний телефонний пристрій [11].
Синхронний переклад досяг свого прориву
в Нюрнберзькому процесі (листопад 1945 – жовтень 1946 р.), який є важливою віхою в історії
його розвитку. У подальшому даний вид перекладу був впроваджений в роботу ООН та поступово витіснив послідовний переклад.
Херберт Дж. стверджує, що найбільшою перевагою цього виду перекладу є економія часу,
різноманітність пропонованих робочих мов і той
факт, що доповідача не будуть перебивати під час
виступу. Що стосується недоліків, то вони полягають у тому, що перекладач не має можливості
відслідковувати промову оратора за текстом та позбавлений свободи висловлювання, яку він має
під час послідовного перекладу [8, с. 29]. Повнота
та точність вихідного тексту, за словами Каліни
С., також часто розглядаються як характерні риси
або переваги синхронного перекладу [10].
Існують різні моделі процесу синхронного перекладу – зокрема, психологічні та психолінгвістичні були запропоновані Г.В. Черновим, М. Ледрер,

Д. Гервером, Б. Мозер. Так, Ледрер М. розглядає
в своїй моделі проблеми пам'яті та її видів, які
взаємодіють при здійсненні синхронного перекладу, а також проблеми розподілу уваги і вказує на
важливий, на його думку, етап контролю за породжуваним перекладачем тексту на МП.
Описуючи свою модель, вчений зазначає, що:
«Синтезувавши повідомлення на мові оригіналу, ...
перекладач може таким чином породжувати свій
переклад. Правда, при цьому ситуація більш
складна, ніж при наявності однієї мови. Перекладачеві потрібно не лише знати правила аналізу на
різних рівнях кожної з мов, залучених в цей процес,
але також і те, на яких рівнях вони відповідають
одна одній. Тоді процес перекладу буде пов'язаний
з безперервним синтезом і аналізом можливих перекладів повідомлення, безперервним породженням, контролем та перевіркою перекладу в порівнянні з повідомленням мовою оригіналу, як воно
сприймається перекладачем ... контроль і можливий перегляд є скоріш невід'ємною частиною процесу, ніж додатковими видами діяльності, здійснюваними після перекладу» [5, с. 127].
Модель, запропонована Б. Мозер, описує послідовність обробки акустичного сигналу мозком
синхронного перекладача по етапах, на яких відбувається покрокове укрупнення одержуваної
інформації в умовах взаємодії її з довготривалою
пам'яттю. На всіх етапах укрупнення інформації,
яка обробляється (акустичної, фонологічної, вербальної, на етапі обробки словесної послідовності,
синтаксичної і семантичної, а також концептуальної переробки) передбачаються петлі зворотного
зв'язку, повторна обробка якоїсь частини інформації і, оскільки процес триває аж до виходу тексту на МП, результатом є велике, ніж зазвичай,
завантаження функціональних механізмів мозку
(information processing capacity) [17].
Разом з тим в ході розробки моделі автором
зроблений цілий ряд цікавих спостережень про
роль механізму контролю над діяльністю синхронного перекладу, що має важливе значення
для методики підготовки синхроністів, досліджено проблему синхронності і ряд темпоральних
параметрів СП, в тому числі різні режими суміщення в часі процесів сприйняття мови оратора
і породження мовлення на МП.
Що стосується технічних характеристик СП,
то під час заходів з використанням синхронного
перекладу кожен з учасників міжнародної зустрічі за допомогою навушників і підсилювальної апаратури приєднаний до перекладацької
кабінки з потрібною мовою. Так він отримує можливість чути мову оратора одночасно з процесом
говоріння.
У технічному плані існує два види даного
типу перекладу. У першому випадку перекладач
заздалегідь отримує текст майбутньої промови,
і в момент виступу йому залишається синхронно з виступаючим перекладати його фрази. Але
і в такому випадку завдання перекладача не
можна назвати легким, так як в мові оратора
обов'язково присутні ремарки, відступи від запланованого виступу. Та й сам текст перекладач
отримує нерідко лише за кілька хвилин до початку зустрічі. Другий варіант синхронного перекладу ще більш складний, оскільки в даному
випадку перекладач змушений на слух сприйма-
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ти мову оратора і з відставанням в кілька секунд
її перекладати. Цей процес вимагає від перекладача не тільки прекрасного знання мови і специфіки теми, а й величезної емоційної витримки.
Звичайною практикою вважається парна робота перекладачів-синхроністів, вони замінюють
один одного після 20-30 хвилин роботи.
Висновки з проведеного дослідження
і перспективи. Таким чином синхронний переклад – це не черговий набір застиглих прийомів
і правил, а живе мистецтво, в якому всі елемен-
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ти коригуються, видозмінюються і створюються
заново за умов мовних культур, де все швидко
тече і змінюється. У будь-якій мові постійно виникають нові слова і вирази, а їх переклад, перенаправлення в русло іншої мови часом вимагає
чималої лінгвістичної винахідливості. Перспективою подальшого дослідження в досягненні
якості усного перекладу може стати поглиблене
вивчення тематично матеріалу в межах усного
перекладу, а також усних переговорів побутового
формату.
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READING STRATEGIES FOR STUDENTS NON-PHILOLOGISTS
Summary. The article reveals the importance of different reading strategies implementation while teaching
students non-philologists a foreign language. On the one hand, information has become one of the main values
of the modern world and there is a number of up-to-date sources of information. On the other hand, reading still
remains one of the basic sources of gaining knowledge. Without having good skills of reading it is impossible
to participate in educational process and become a professional in any sphere of human activities. The article
presents different reading strategies which can help make this process easier and faster.
Keywords: reading process, reading types, effective reading strategies, different techniques to extract
information, information gaining source.
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СТРАТЕГІЇ ЧИТАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІВ
Анотація. Стаття присвячена важливості застосування різних стратегій читання при викладанні студентам нелінгвістам іноземної мови. З одного боку, інформація стала однією з головних цінностей сучасного
світу і, відповідно, з’явилося багато нових джерел інформації, які не існували раніше. З іншого боку, не
зважаючи на вищезазначене, читання і досі залишається основним джерелом отримання інформації та
здобуття знань. Зрозуміло, що без розвитку гарних навичок читання та розуміння прочитаного якісний
процес отримання освіти унеможливлюється. Стаття пропонує різні типи та стратегії читання, які мають
бути відомі студентам для більш легкого та швидкого процесу отримання знань. Читання вважається самостійною частиною мовленнєвої діяльності. Цей процес вимагає тривалої практики, творчості та критичного аналізу з метою більш глибокого проникнення під час процесу інтерпретації. Читання є складним
пізнавальним процесом при якому відбувається декодування символів з метою отримання змісту – процес
розуміння прочитаного та комунікації між читачем та текстом, який потребує застосування вже отриманих знань та досвіду та певної попередньої мовленнєвої практики. Читач використовує знання, власний
досвід та певні стратегії щоб декодувати текст та зрозуміти його зміст. При відсутності вищезазначеного
відбувається проcтий переклад кожного окремого слова, що призводить до дуже примітивного, або навіть
невірного розуміння змісту прочитаного. Для того, щоб процес читання іноземною мовою був ефективним,
необхідно слідувати правилам і застосовувати певні стратегії: ідентифікувати найбільш важливу інформацію, ігнорувати неважливі або незрозумілі частини тексту, які не впливають на загальне розуміння
головної ідеї – визначати значущу та незначущу інформацію, використовувати ключові слова, вміти працювати зі словниками, ремарками та коментарями для найбільш якісної інтерпретації тексту. Студентів
необхідно навчити відрізняти мету, з якою вони читають в різних навчальних ситуаціях. Наприклад, при
виконанні тестів, в яких треба заповнити пропуски відповідними граматичними формами, нерозуміння
деяких слів не є перешкодою для виконання завдання. Це нерозуміння не має стати джерелом розгубленості та відмови від виконання завдання, як це інколи відбувається під час тестування. Навпаки, при
вивченні текстів професійного спрямування невірне тлумачення або навіть ігнорування ключових слів
призводить до неякісного розуміння головної ідеї та змісту в цілому. Застосування відповідних стратегій
читання є запорукою уникнення подібних ситуацій.
Ключові слова: процес читання, типи читання, стратегії ефективного читання, різні техніки здобуття
інформації, джерело отримання інформації.

ctuality of the study. Today’s modern life
A
requires educated people who are able to
decide professional problems as effectively as pos-

sible. Thus, gaining the necessary knowledge has
become crucially important. Irrespective of a number of sources of gaining knowledge reading still
remains one of the main ways of obtaining information. Without good reading skills it is impossible
to do almost anything – those students who do not
possess such skills are unable to complete any task
properly because they have problems with reading
comprehension. Using any visual aids and audiobooks cannot substitute ability to read and understand the text. This is one of the basic skills which
should be developed in any student, it is paid great
attention to when a child has to be prepared to join
the process of education. Unfortunately, practice
shows that many students turn out to be unprepared in this activity and have to get further development of such skills because they have not been
© Gryzhenko A.Yu., 2019

developed properly and need further mastering.
The article suggests some aspects of developing
reading strategies.
Analysis of publications. Reading is the process of understanding a written text. It is a complex
activity in which both perception and thought are
involved. According to F. Grellet [4] reading consists
of two related processes: word recognition and comprehension. Comprehension is the process of making sense of words, sentences and connected text.
Readers typically need background knowledge, vocabulary, grammatical knowledge, experience with
a text and other strategies to help them understand
a written text. As reading is one of the main sources
of gaining information (along with ear channel) and
plays a great role in mastering a second language,
its role in learning a foreign language shouldn’t be
underestimated. In order to communicate effectively, learners must understand what is being said.
To function successfully with a target language,
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learners depend on their ability to comprehend the
spoken and written word. Empirical studies have
identified a positive relationship between listening
ability and language acquisition as well as between
reading ability and language acquisition.
Traditionally, the purpose of learning to read in
a language has been to have access to the literature
written in that language. This approach assumes
that students learn to read a language by studying its vocabulary, grammar, and sentence structure without which reading cannot aim at its goal.
On the other hand, as a source of learning, reading
can, in its turn, brush up previously learned vocabulary and grammar and it can encourage students to continue learning and become not only the
source of getting information and knowledge, but
also a source of enjoyment. Reading is an activity
with a purpose. A person may read in order to gain
information or verify his/her existing knowledge,
or in order to criticize a writer's ideas or writing
style. A person may also read for enjoyment, or to
enhance knowledge of the language being read. The
purpose of reading determines the reader's selection of texts.
The main body. Reading can be considered an
independent kind of speech activity. This process
requires continuous practice, creativity and critical analysis to promote deep exploration during
interpretation [3]. It is a complex cognitive process
which implies decoding symbols in order to get the
meaning – the process of reading comprehension. It
is the process of communication between the reader and the text which is backed with the reader’s
previous knowledge, experience and language practice. The text presents letters, words, sentences,
and paragraphs that encode meaning. The reader
uses knowledge, skills, and strategies to determine
what that meaning is. It also requires creativity
and critical analysis in order to avoid a mere word
after word decoding which may often lead to a very
primitive or even wrong understanding of the
meaning. To read effectively in a foreign language
it is necessary to follow some rules and use some
strategies such as: to identify the most important
information, to ignore the unknown part of the text
which is not essential for general understanding
of the main idea – identify relevant and non-relevant information, to use key words, to be able to
work with a dictionary, footnotes and comments
in the text, to interpret and transform the text to
the native language [2]. Reading comprehension is
much more than decoding. Reading comprehension
results when the reader knows which skills and
strategies are appropriate for the type of text, and
understands how to apply them to accomplish the
reading purpose.
Emphasizing the urgent problems. Reading
in a foreign language differs from reading in one’s
mother-tongue. If the foreign language learners are
poor readers in their mother-tongue, we can definitely expect them to be unable to read efficiently
in the foreign language. But if they are good readers in their mother-tongue, it is a proper reason to
expect them to transfer their reading strategies to
the foreign language automatically. Unfortunately,
this doesn’t always happen. It is always a controversial issue whether students should read outloud or silently in class. Our practice shows that

67

students who read some words or parts of the text
incorrectly tend to decode and understand them incorrectly, so for some period of time until the teacher is sure everybody can understand correctly, it is
a necessary measure. The teacher should predict
beforehand the possible difficulties and translate
with students only some parts of the text. Of course,
good reading practicing their mother tongue is of
great help, it insures quicker gaining good reading
skills in a foreign language.
The aim of the article. The main aim of the
article is to study the main strategies of reading,
distinguish the main obstacles and drawbacks in
teaching students non-philologists reading comprehension skills and find out the ways to avoid possible mistakes and make the process of learning
more productive. The article studies the basic types
of reading strategies and suggests typical situations in which they may be implemented.
The ability to read and understand a difficult
text can prove a student that he/she has good progress and achieved a high level of mastering the
language; it gives confidence and desire to move to
the next higher level [5]. In our opinion students
should be aware of the main types of reading which
they have to implement in different learning situations. They are scanning (reading with the idea
to understand the main information), skimming
(reading with the purpose to focus on the theme)
and reading for detail (to understand the information completely) [4]. Naturally, every teacher tends
to desire the most complete understanding of what
is read, but it may be not necessary in some cases.
It is the most widespread mistake to strive for complete understanding of every text being read. This
purpose may lead to bad results of writing a test
in which the task is to find a mistake in grammar,
which has become a popular task in modern tests.
Very often the sentences given in the task are difficult to understand but it is quite possible to distinguish a mistake without complete understanding.
Students should be taught to focus on grammar
itself even if they don’t understand some words in
a sentence. The main teacher’s task is to prepare
them not to be at a loss in such a situation, but to
try to do the task successfully, which implies some
pre-reading psychological preparation.
The same may be said about the task in which
students have to insert parts of the text into the
gaps. Of course, in ideal they should understand
the text, but they should also realise that if they
don’t understand some parts of the text without
gaps, it can’t prevent them from doing the task correctly using skimming for these parts of the text
not to lose the main idea, because it may be important to complete all the task. Also, students should
be taught to read the extracted parts of the text before reading the whole text even if they are given
after the text (which often happens), because while
reading they may understand where to insert some
of them sometimes just looking at grammar forms.
With those parts creating problems students should
be ready to use reading for detail, because without
complete understanding of the text its impossible
to find the right place for them. Still, such reading
strategy can help save time and avoid nervousness
while doing tests. As tests are an important part
of educational process, students should learn read-
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ing strategies to do the tasks properly. Of course,
there are a lot of situations in which reading for
detail is essential. In case of professional English
study when students analyse texts connected with
their future profession (for example psychologists
of the third year study the text about human brain
and its parts) every detail may be of great importance and students should be taught to work with
different types of dictionaries. Here another typical mistake takes place when some students do not
translate some basic or key words without which it
is impossible to get complete information. For example, reading and analysing the text about types
of human temperament some students-psychologists didn’t translate some typical characteristics
and couldn’t answer the questions in after-reading discussion properly. It showed them that they
shouldn’t neglect translating words without which
they may lose the major information. Of course,
the teacher should prevent such situations giving
pre-reading tasks which help students to focus on
the main facts. But sometimes it is also useful for
students to appear in a situation of failure to understand that only thorough work with text may
lead to gaining professional knowledge.
Using high-level professional topical texts can
be the way to teach effective reading skills, as students may know a lot of professional terms and
even be familiar with the topic itself, which makes
the process of reading much easier. It may also
become the base for a further professional discussion and spontaneous speaking skills development.
For example, with students-historians reading of
the texts about Ancient Greece great buildings or
about Pyramids of Egypt always causes the desire
to read more and to discuss the material with using the knowledge received at professional classes
or gained by themselves. For students of computer
science department it is always encouraging to read
about the possible future development of artificial
intelligence and its relationships with humans –
they always willingly use additional information
about positive and negative tendencies in this field
of knowledge. One of the types of after-reading
tasks is to find the corresponding additional information, to be able to compare it with the basic text
and to be able to discuss with groupmates.
The last step is to make some state phrases and
words from the text the students’ active every day
vocabulary. They should realise that some words
and phrases make up their so-called passive vocabulary – the words which they can understand
while reading but may not recollect while speaking,
which shouldn’t discourage them – it is quite a normal process – nobody remembers all the words. But
the progress happens when they realise what exactly is essential and memorize it while reading,
doing the tasks and discussing. In such a way their
vocabulary can be enriched and it becomes possible
to develop their communicative skills further. It is
usually the teacher’s task to draw students attention to the most essential parts of the text, though
students may also often decide for themselves,
which can be of frequent usage in their professional
and sometimes non-professional activities.
The idea of home reading is not included into the
course of English for students non-philologists, but
it may become one of integral parts of mastering

the language. Of course, it should not be regarded
as overloading by the students in order not to cause
resentment in them. Only step by step involvement
in reading of the texts which can cause interest in
students provides successful achievement in this
activity. For example, reading of some extracts with
the effect ‘to be continued’ from the novel ‘The Origin’ by Dan Brown while learning the topic ‘Artificial Intelligence’ with the students of computer science department was extremely productive because
the students were eager to know what happened
next and prepared some material on their own initiative to be able to participate in the classroom
discussion. Such reading stimulates imagination
on the one hand and creative thinking on the other. Each of them tried to prove his idea using some
information from the text and at the same time
expressed their own thoughts showing agreement
or disagreement with the author. The majority of
students had regarded only the positive influence
of using artificial intelligence in people’s life in the
nearest future. The book made them think of the
opposite possibility when the AI considered itself
whether to take away somebody’s life, to sacrifice
it trying to make the situation better according to
its point of view. Coming to the conclusion that human life is the main value and should be saved in
any situation, that it is immoral to take the right
to decide whose life can be sacrificed in the name
of some idea was very important for the students
who do not discuss ethical problems at their other lessons, but on whom the decision what ideas to
put into the artificial intelligence will depend very
soon. So, reading can serve the main aim – to make
future specialists in computer sphere think not only
of the technical side of the matter, but of moral and
ethical responsibility of those who implement such
technologies into out life. In our opinion, it is the
most essential task which reading comprehension
can solve while learning the language.
Conclusion and suggestions. Students usually need more reading practice in order to become
efficient readers in the foreign language. Using
a difficult real life English text in class can be
a productive way of training students to use special
reading skills such as ignoring the parts that are
not important, guessing the meaning of words from
context, skimming and scanning quickly for the important parts, reading for general understanding,
and increasing reading speed. In such a case reading can become a source of self-education, when
a student can use reading skills to get the necessary professional information, information about
the world and so on.
All the above mentioned proves that reading
strategies help students in successful study. Students should be able to distinguish different reading situations and types of tasks and realise in
what situation which type of reading must be used
not to make mistakes, to do the reading tasks properly, to get as much information as possible and to
avoid unnecessary nervousness. The teacher’s duty
is to teach how to work out the necessary reading
strategies in reading process. Also, reading comprehension makes the basis for further educational
activities including expressing opinions, searching
for additional corresponding information, writing
essays and compositions and the like.
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ІСПАНСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ КОЛЬОРУ
Анотація. У статті розглянуто фразеологізми сучасної іспанської мови, у структурі яких присутні назви
кольорів, а саме колірної тріади «білий – чорний – червоний». Проаналізовано основні підходи та положення про колір як одного з основних компонентів культури. Виявлено, що фразеологізми з компонентом
кольорів «білий», «чорний», «червоний», як правило, виражають негативну конотацію. Встановлено, що
фразеологічні одиниці, до складу яких входять кольороназви, несуть інформацію про культурні норми
країни, відображають світоглядні установки іспанців та передають основні характеристики людського
буття. Доведено, що фразеологічний фонд іспанської мови активно поповнюється кольоролексемами, які
є невід’ємною частиною матеріального світу людини.
Ключові слова: колір, фразеологічні одиниці, колороніми, мовна картина світу, білий, чорний, червоний
кольори.
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SPANISH PHRASEOLOGY WITH COLOR COMPONENT
Summary. The article is concerned with modern Spanish language phraseologisms in the structure of which
there is so- called color triad of "white - black - red". It touches upon the issue of the main approaches and colors
provision as one of the main components of culture. It is reported that phraseologisms with a component of
"white", "black", "red" colors, typically express a negative connotation. According to the article phraseological
units, which include color names carry information about the cultural norms of the country, reflect the ideological settings of the Spaniards and provides the basic characteristics of human existence. Much attention is given
to the phraseological fund of the Spanish language which is actively replenished with color-lexemes, which are
an integral part of the material world of man.
Keywords: color, phraseological units, the language picture of the world, white, black, red colors.

остановка проблеми. Колір є одним із
П
концептів культури, що має багатосистемну, багаторівневу структуру, переплетену з ін-

шими концептами і ознаками. За ним стоїть світ
образів, метафор, система соціальних відносин.
Це – мова, що співвідноситься з простором і часом, і саме тому, він відіграє таку важливу роль
в житті людини. Як зазначає О.Г. Симонова,
кольори, які існують в природі, знаходять своє
безпосереднє відображення не лише в культурі,
але й в мовній системі. Колірні складові різних
мов можуть суттєво відрізнятися одна від одної,
перш за все це пояснюється тим, що колористична мова відображає колірні традиції того чи іншого етносу, які формуються в різних історичних
і географічних умовах [10, с. 3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
На сьогоднішній день у своїх наукових доробках
учені оперують різними термінами для позначення колірної лексики, серед яких найбільш

уживаними й прийнятними є «кольороназва»,
«колоронім», «колоратив», «кольоролексема». Набуваючи словесної форми, колірний образ стає
предметом вивчення таких наук, як філологія,
лінгвістика, лінгвокультурологія, мовознавство,
перекладознавство та інших. Це підтверджується численними науковими публікаціями,
які присвячені дослідженню кольору у складі
фразеологічних одиниць, серед яких найбільш
цікавими і значимими є роботи таких лінгвістів, як О.В. Астахової, Б.О. Базими, М.А. Бокової, П.М. Бородіної, В.Г. Гака, І.І. Гуменюк,
Ю.В. Лопарєвої, М.А. Маслової, О.Г. Симонової,
Н.М. Фірсової, Р.М. Фрумкіної та інших. У наш
час про себе заявила також ціла плеяда іспанських вчених (Л. Руіс Гурільо, М. Гарсія-Пахе,
Г. Корпас Пастор), які своєю діяльністю довели
що іспанська фразеологія володіє великим потенціалом. У статтях іспанських дослідників
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рано та інших досліджуються питання, пов’язані
із способами перекладу фразеологізмів або ідіом,
що містять кольороназви.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Фразеологізми з компонентом кольору представляють великий пласт
у фонді фразеологізмів іспанської мови, і, на наш
погляд, вимагають додаткового вивчення. Акту
альність нашої наукової розвідки, яка носить
лінгвокультурологічний характер, зумовлена
зростаючим інтересом сучасних як вітчизняних,
так і зарубіжних лінгвістичних досліджень до
фразеологічної семантики з компонентом кольору, до проблеми фразеологічної картини світу, завдяки якій ми можемо познайомитися з культурою, традиціями та менталітетом певного народу.
Формулювання цілей статті. Метою нашого дослідження є визначення особливостей іспанських прикметників кольору (nergo «чорний»,
blanco «білий», rojo «червоний») як невід’ємних
складових фразеологічних одиниць.
Досягнення цієї мети передбачає розв’язання
наступних завдань: 1) висвітлити основні віхи
актуальних напрямків вивчення фразеології;
2) провести компонентний аналіз кольролексем,
виявлених в іспанських фразеологічних одиницях; 3) розглянути особливості функціонування
колоронімів у структурі фразеологічних утворень на матеріалі трьох базових кольорів іспанської мови, а саме білого, чорного і червоного.
Предметом нашого дослідження є фразеологічні одиниці з компонентом кольору в іспанській мові.
Виклад основного матеріалу. З давніх-давен у того чи іншого народу складається певна
гама улюблених кольорів. Формуючись впродовж
історичного розвитку країни та її нації, кольори
набувають риси національного характеру й темпераменту народу, навколишньої природи, клімату. О.В. Астахова вважає, що колір відображає
соціальний та історичний досвід, певні періоди
в розвитку країни, конкретні події. Колір – універсальна категорія, проте в кожній лінгвокультурі ця категорія має свою специфіку, характерну особливість [1, с. 143]. Ще здавна колористика
відігравала надзвичайно важливу роль в житті
та світогляді людей. Колір займав значне місце
у формуванні системи народних уявлень, культури та в сприйнятті всього навколишнього світу, ототожнювався також із життєво значущими
речами, подіями та загальним психологічним
станом [4, с. 134].
У кожній культурі існує свій особливий набір кольорів – «основні кольори». В європейській
культурі найчастіше до «основних кольорів» відносять білий, чорний, червоний, синій, зелений,
жовтий і фіолетовий, хоча цей список може змінюватися залежно від культури конкретного європейського народу [2, с. 29]. Колірна картина
світу утворюється в залежності від особливостей
колірного відчуття тієї чи іншої культури і відображається у ментальності кожного окремого
індивідуума. Колір – це одна з унікальних категорій культури, яка фіксує інформацію про колорит навколишньої природи, про своєрідність
історичного розвитку народу, про взаємодію різних етнічних традицій й особливостях художнього бачення світу [9, с. 110]. Дослідники символі-

ки кольору вважають, що розуміння кольору, а
також пов'язані з ним асоціації, ґрунтуються на
віковічних традиціях певного етносу. Як зазначає О.В. Астахова, колір – це один з ключових
концептів культури. За ним стоїть світ образів,
метафор, система ціннісних установок, соціальних відносин. Колір – це образ, символ, що співвідноситься з простором і часом. Він має зв'язок
зі стихією і природою, з такими поняттями, як
щастя, горе, любов, краса, життя, смерть. Цей
концепт відіграє роль соціального параметру,
відображає естетичні і моральні цінності, включає в себе можливості як логічного, так чуттєвообразного пізнання країни. Колір як засіб відображення присутній в масовій свідомості і на
підсвідомому рівні, у символіці й міфологемах,
у художніх та філософських творах [1, с. 142].
Загальновідомим є те, що основною одиницею фразеології є фразеологічна одиниця (ФО),
під якою розуміється відносно стійка структурносемантична єдність лексико-граматичних утворень, що характеризуються стійкістю словникового складу, експресивністю та відтворюваністю,
що має свою семантику, яка відрізняється від
семантики повнозначного слова: фразеологізми
є семантично багатшими від окремих слів вільного вживання [3, с. 9]. Саме колірне сприйняття
світу знайшло своє відображення у фразеологічних одиницях, які є невід’ємною частиною мовної
картини світу. Фразеологізми володіють значною
комунікативною цінністю, в них дуже яскраво
відображена матеріальна й духовна культури
нації. На думку В.А. Маслової, фразеологічний
фонд мови – це цінне джерело інформації про
культуру і менталітет народу, в них, нібито, законсервовані уявлення народу про міфи, звичаї, обряди, ритуали, звички, мораль, поведінку
[8, с. 43]. Завдяки фразеології, а особливо ідіоматиці, ми маємо змогу проникнути в далеке минуле не лише мови, але й історії та культури її
носіїв. Говорячи про «минуле», ми маємо на увазі
факт збереження у складі фразеології слів і словосполучень, які вийшли з ужитку і синтаксичних структур, які не зустрічаються у сучасному
довільному синтаксисі [11, с. 58]. Фразеологізми
як цінний матеріал для дослідження свідомості
носіїв мови якнайяскравіше відображають специфіку сприйняття ними світу. Фразеологічна система володіє найбільшим лінгвокультурологічним потенціалом, оскільки в мові закріплюються
і фразеологізуються саме ті образні вислови, які
асоціюються з культурно-національними еталонами, стереотипами, міфологемами, і які під час
вживання в мові відтворюють характерні особливості для тієї чи іншої лінгвокультурної спільноти
[5, с. 35]. Фразеологічні утворення роблять нашу
мову більш виразною і багатшою. Завдяки їм ми
маємо змогу точно, ємко, більш емоційно виражати іронію, біль, радість, насмішку, своє ставлення
до того, що відбувається навколо нас.
Фразеологічні одиниці утворюються в мовленні і відображають ті явища і предмети, що
безпосередньо оточують людей; люди, натомість,
надають їм тих чи інших характеристик, в тому
числі ознак за кольором. Отже, цілком закономірно, що у деяких фразеологізмах, які увиразнюють, емоційно забарвлюють образність в мовленні, саме колір є складовою частиною. Колір
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допомагає створити яскраві зорові образи з сухих
абстракцій, що робить мовлення барвистим, соковитим та емоційно насиченим [7, с. 425].
Є країни, образ яких сприймається крізь
призму кольору. Іспанія – найяскравіший тому
приклад. У створенні образу Іспанії колір бере
активну участь як засіб пізнання і осмислення
картини світу. Фіксує унікальну інформацію
про навколишню природу, своєрідність етнічного шляху народу, його національних традиціях,
особливостях художнього бачення тощо. Дослідження показали, що в іспанській мові найбільш
активними та продуктивними прикметниками
в утворенні фразеологічних одиницях з елементом кольору є такі кольори, як білий, чорний
та червоний. Менш частотними кольорами є зелений, жовтий, синій та інші. Від навколишньої
природи, від темпераменту іспанського народу,
їх звичаїв та традицій, естетичних норм та релігійних переконань залежить наявність того чи
іншого кольору в іспанському костюмі й предметах побуту, у творах мистецтва, а також у вживанні кольору в мові [9, с. 110].
Ми поділяємо думку І.А. Лягіної про те, що
входячи до складу фразеологізмів, назви кольорів у деяких випадках втрачають своє первинне
значення (ознака кольору) і набувають зовсім інших семантичних відтінків. У певних ФО можна
виокремити значення компонента, в інших же це
неможливо, бо взаємодія всіх компонентів фразеологізму породжує його значення. Семантика
кожного з компонентів по-різному виявляється
в різних типах ФО [7, с. 426].
Умовно кольори можна розрізняти з переважно позитивним та негативним символічним
значенням. Фразеологізми, як мовні одиниці, відображають специфіку світосприйняття певного
народу. І саме тому в іспанській мові позитивного
або негативного символічного значення набувають різні кольори. Треба зазначити той факт, що
емоції, які мають колірну характеристику в іспанській фразеології (острах, сум, злість, сором тощо)
є виключно негативними, тоді як людські якості
можуть бути як позитивними, так і негативними.
Однією з причин широкого вживання кольороназв у фразеологічних одиницях з негативним
оцінним значенням є стратегія евфемізації, бажання уникнути безпосередньої назви негативних явищ, зокрема негативних якостей, притаманних людині або негативних емоцій [6, с. 131].
В іспанській мові кольороназви із значенням
«білий», як і в інших мовах, утворилися внаслідок кольору снігу, паперу й молока. Досить часто
історія, побут, культура й дух народу відображається у фразеологічних одиницях з прикметником «білий». З давніх часів білий колір викликав
відчуття чистоти, вважався символом любові,
радості, щастя, краси, доброчинності, цнотливості, незаплямованості та спокою. Він асоціюється
з денним світлом, з ним пов’язані уявлення про
загальноприйняте, законне, дійсне. В християнській традиції біле означає світло, що йде від
Бога. В білому одязі зображені ангели, святі,
проповідники. Білий колір є ахроматичним і має
значний емоційний та експресивний вплив на
людський когнітивний процес. Білий колір – це
саме втілення досконалості. Як підтвердження
цього, можуть слугувати приклади наступних
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фразеологізмів: blanco como la nieve – білий як
сніг; blanco como el papel – білий як папір; más
claro que el agua – ясно як білий день; blancas como
las novilladas vírgenes, las doncellas – білий як
цнотлива наречена; blanco como la verdad – свята
правда; blanco como el Jasmín – білий як жасмін;
caballero de punta еп blапсо – благородна людина. Кольороназва blanco у en botella з’явилася
в іспанській мові відносно нещодавно і стала
досить активно вживатися у розмовній мові із
значенням «очевидно», «ясно як день». Стійкі
утворення з лексемою «білий», як правило, передають значення очевидності, достовірності, чистоти: conocérsele a uno una cosa en lo blanco de los
ojos – бачити наскрізь когось; firmar en blanco –
надати свободу дій, карт бланш комусь; votar en
blanco – утриматися від голосування, залишити
виборчий бюлетень незаповненим.
В іспанській мові лексема «білий» вживається переважно з позитивним значенням, проте, білий колір може отримувати і протилежну
конотацію. За своєю природою він немов би поглинає, нейтралізує всі інші кольори і співвідноситься з порожнечею, безтілесністю, льодяним
мовчанням і врешті решт – зі смертю, таким чином фразеологізмам надаючи негативного значення. Прослідкуємо це на прикладах: el mirlo
blanco – біла ворона; errar uno el blanco – схибити; estar en blanco – нічого не знати, бути повним
невігласом; servar de blanco – бути предметом
пліток; pisar en blanco – принижувати когось; no
distinguir lo blanco de lo negro – не розрізняти біле
від чорного; estar blanco como un difunto (como un
cadaver, como el marmol) – бути блідим як смерть,
як труп; estar sin blanca – бути без грошей; salir
en blanco – засмучуватися, зірватися про справу;
pasar la noche en blancо – страждати від безсоння; quedarse en blanco – залишитися ні з чим,
з носом. Прикметник «білий» також може використовуватися для позначення та інтенсифікації
негативних емоцій та стану (ревнощі, страх, простодушність, надмірна довірливість): estar blanco
de miedo – побіліти від страху; páginas en blanco –
повна наївність.
Абсолютною протилежністю білого кольору
є чорний. Переважно чорний колір має негативне значення, він часто асоціюється з порожнечею,
песимізмом, горем, злом, таємністю, скорботою,
страхом, має конотацію ненависті, смутку, смерті. Загалом чорний колір передає пригнічений
емоційний стан людини, позначає поняття, котрі
мають погані властивості, якості, призначення,
заслуговують на осуд, викликають несхвалення,
щось заперечують. Загальновідомо, що чорний
колір поглинає й вбирає в себе, ліквідуючи всі
кольори спектру. Це колір небуття і хаосу, порожнечі і повної відсутності світла і будь-якого
колірного сприйняття. Чорний колір є символом
гріху, усього неіснуючого й порівнюється з темрявою, ніччю, з усім, що суперечить істині. Він
тісно пов'язаний з поняттям самотності, невіддільним від меланхолії й часто супроводжується
відчуттям страху до життя та відчаєм, а також
потребою до самотності.
Чорний колір служить для опису цілого ряду
негативних якостей людини, приміром, таких
як віроломство, зрада: más negro que el alma
de Judas – зрадник, негідник; más negro que el
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hambre – темна особа, негідник; negro como la
pena – негідник, підлотник; ave negra – кляузник. Багато емоційних станів та відчуттів людини можуть бути виражені через чорний колір:
verlo todo negro – бачити все в чорному кольорі;
bilis negra – чорна меланхолія; рoner a alguien
negro – вивести когось з себе; estar negro con –
бути похмурим; suerte negra – важка доля; venirle
la negra a uno – прийшла біда, відкривай ворота; sobre negro no hay tintura – горбатого могила виправить; ponerle negro a uno – сердити когось, роздратувати, образити; estar de un humor
negro – бути пригніченим, подавленим; estar más
negro que la muerte – бути надто понурим; leyenda
negra – безпідставне судження, негативна думка
про щось або когось; bestia negra – предмет ненависті; tener la sombra negra – бути нещасним,
невезучим; estorbar lo negro – не вміти читати,
бути неграмотним; ésa es (la) más negra (ésa sí que
es negra) – Оце невдача! Завдання не з легких!;
tocarle a uno la negra – зазнавати період невдач;
ponerse negra una cosa – справи можуть скластися кепсько; tener uno la negra – переживати чорну
смугу у житті; punto negro – негативний момент
виступу, діяльності. Наведені приклади доводять ще раз, що чорний колір – це колір, який
несе в собі завжди негативне забарвлення.
Червоний колір, який є для іспанців дуже
значущим кольором, перш за все асоціюється
з вогнем і кров’ю: rojo como sangre (червоний, як
кров). Його символічні значення є різноманітними і навіть, мають протиріччя. Червоне символізує красу, любов, повноту життя, а з іншого
боку ворожнечу, помсту, війну, сором, гнів і т. д.
Порівнюючи з іншими кольорами, червоний вирізняється своєю красою, яскравістю й насиченістю. Ці його властивості є ключовими та визначальними в утворенні фразеологізмів. Червоний
є основним геральдичним кольором. На прапорі
Іспанії він символізує бунт, революцію, боротьбу.
У Стародавньому Римі червоний символізував
божественність. Це колір патриціїв, імператорів,
знаті. В примітивних релігіях він мав всі типи
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значень життя й смерті; для християн червоний
пов’язаний зі сприйняттям Святого Духа, Трійці, з іншого боку, з полум’ям пекла, сатанинським вогнем, гріхом, підступністю та злочином.
Червоний діє на людину збудливо, хвилююче, а
деяких він просто дратує. Кольороназва «червоний» має дуже сильну енергетику, якою володіє
іспанський етнос. Він викликає завжди сильні
почуття та емоції. Наприклад, усім відома іспанська корида, в якій червоний колір відіграє
одну з провідних ролей, надихнула іспанців до
вживання його в мові для передачі таких душевних станів людини, як гнів, лють, сором: al rojo
vivo – розлютити вкрай когось; al rojo blanco – довести до кипіння (від гніву); estar al rojo – розсердитись; ponerse rojo – почервоніти від люті;
más rojo que el fuego (sol) – розпалитися; rojo como
una guinda (amapola, un tomate, un pimiento, una
acerola ) – стати червоним від сорому як вишня
(мак, помідор, перець, глід). Як бачимо, червоний колір у наведених прикладах вживається
для відтворення максимального ступеня інтенсивності емоції. У складі більшості ФО червоний
колір вживається у порівняльних зворотах.
Висновки і пропозиції. Отже, наукове дослідження свідчить про те, що у фразеологізмах
найяскравіше відбита національна своєрідність
мови, що лексеми на позначення кольорів активно використовуються у складі ФО для позначення різних життєвих ситуацій, моральних якостей,
національного духу, поведінки та емоційних станів людини. У нашій науковій розвідці ми розглянули три кольори: білий, чорний і червоний, які
мають найбільшу продуктивність в утворенні ФО
здебільшого з негативною конотацією. Як відомо,
що саме негативні явища викликають у людській
психіці найсильніші та найінтенсивніші емоції
та реакції, що відповідно не може не знайти свого
відображення в мові, особливо у фразеології.
Подальшу перспективу розвідки вбачаємо
в зіставному аналізі українських та іспанських
фразеологізмів, які мають у своєму компонентному складі колороніми.
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ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Анотація. Проведення нашого дослідження зумовлене необхідністю встановити шляхи формування і розвитку англійської економічної термінологічної лексики, а отже і передбачити можливі шляхи її подальшого утворення. Встановлено, що незважаючи на велику кількість запозичень в англійській мові, основним
засобом поповнення лексичного складу мови є словотворення. Проведене нами дослідження походження
основ, які утворюють складні іменники – економічні терміни, свідчить про те, що хоча близько половини
твірних основ слів є запозиченими, важлива роль при утворенні нових лексичних одиниць належить словотворенню. Доведено, що сучасна англійська економічна терміносистема постійно поповнюється новотворами, у тому числі і завдяки словотворчим процесам, серед яких важливе місце належить словоскладанню.
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словоскладання.
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HISTORICAL WAYS OF ENGLISH ECONOMIC TERMINOLOGY FORMATION
Summary. The current research is preconditioned by the necessity to define the ways of English economic
terminology creating and developing, and thus foresee possible ways of its further development. Contemporary
English economic terminology is an example of a few scientific fields terminology integration, for instance
industry economics, labor economics, civil engineering economics, banking, economic geography, economic history, statistics, finance, accounting etc. It is defined that despite a big number of borrowings in English, the
major method of vocabulary enlarging is word-building. While creating English economic terminology, the most
common way of its enlarging was borrowing. At that time economic terminology was represented by specially
organized English lexis including a considerable amount of linguistic calques from French, German as well as
borrowings from classical languages. Peculiarity of English economic terminology is terms borrowing partly
from Greece and mainly from Latin at the early stage of its development. The conducted research of base words
origin making compound nouns-economic terms testifies that although around a half of derived stems are
borrowed, an important role in creating new words belongs to word-building. It is proved that modern English
economic terminology is constantly enlarged with newly created words, including word-creating processes,
among which a significant role belongs to word-formation. Foreign borrowings which played a significant role
in creating and developing English economic terminology are quite scarce in number at the present stage of its
development. English, which in the process of its development consumed foreign languages elements, now, as
a language of science influences other world languages, because new terms that other terminological systems
use are being found on its basis.
Keywords: economic terminology, compound nouns – economic terms, borrowings, word-formation.

осягнення і прогрес економічної галузі
Д
розширює понятійний апарат, яким вона
користується, що, у свою чергу, викликає підви-

щення інтересу лінгвістів до термінології. Різнобічне вивчення сучасної англійської економічної
термінології сприяє виявленню закономірностей її
становлення та функціонування, впорядкуванню
системи її термінів, систематизації та інвентаризації, допомагає спрогнозувати основні тенденції подальшого розвитку. Усе це зумовлює тематику нашого дослідження та визначає його актуальність.
Сучасна англійська економічна термінологія
характеризується багатогалузевістю, оскільки
охоплює термінолексику різних сфер економічної діяльності. До її складу входить термінологія ринкових взаємин, маркетингу, торгівлі,
біржової діяльності, господарської діяльності,
венчурних підприємств, фінансів, банківської
справи, міжнародної економіки та міжнародних
економічних взаємин, бухгалтерської справи, фінансово-економічну, кредитно-банківську, господарську термінології та ін. Сучасна англомовна

економічна термінологія є прикладом інтеграції
термінологій декількох наукових галузей, наприклад економіки промисловості, економіки праці, економіки будівництва, банківської справи,
економічної географії, економічної історії, статистики, фінансів, бухгалтерського обліку та ін.
Сучасну Англійську економічну терміносистему
утворює сукупність термінів (однослівних та багатослівних) економічної галузі діяльності, яка
співвідноситься з понятійною системою цієї науки, знаходиться у взаємозв’язку та взаємодії одне
з одним та піддається свідомому регулюванню
й упорядкуванню [5, с. 5].
Постановка проблеми. Проведення нашого
дослідження зумовлене необхідністю правильно
встановити шляхи формування і розвитку англійської економічної термінологічної лексики, а
отже і передбачити можливі шляхи її подальшого утворення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Упродовж останніх років з’явився цілий ряд робіт
присвячених дослідженню англійської економіч© Гунченко Ю.В., Зяда Е.М., 2019
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ної термінології: О.І. Гутиряк (термінологія англійського маркетингу) [1], З.Б. Куделько (терміносистема ринкових взаємин) [8], Ю.В. Сидоренко
(біржова термінологія) [10], О.В. Константінова
(термінологія оподаткування) [7], О.І. Дуда (термінологія кредитно-банківської справи) [2] та ін.
Проведення значної кількості досліджень
у сфері термінології можна пояснити міжнародним характером фахових знань та спробою уніфікації термінів як способу подолання мовних
бар’єрів у професійних сферах діяльності [11, с. 6].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Попри наявність значної
кількості робіт, присвячених вивченню різногалузевої економічної лексики, актуальним залишається комплексне вивчення складних англійських економічних термінів, яке б не лише
охоплювало їхні структурно-семантичні та функціональні аспекти, простежувало б особливості
їхнього функціонування у фахових текстах, а
й встановило б джерела і шляхи їхнього походження та способи поповнення.
Мета статті. Головною метою цієї роботи
є визначення співвідношення таких двох джерел
поповнення лексичного складу англійської мови
як запозичення (зовнішній ресурс) та словоскладання (внутрішньомовний ресурс) протягом
усього періоду її розвитку.
Виклад основного матеріалу. До найактуальніших проблем термінознавства зокрема відносять вивчення походження і розвитку як окремих термінів, так і цілих термінологічних систем,
дослідження шляхів і способів термінотворення,
особливостей термінологічної номінації, виявлення семантичної своєрідності термінів у порівнянні
зі словами загальновживаної лексики.
Спираючись на аналіз екстралінгвістичних
чинників і діахронічне дослідження термінів
економічної науки, виділяють такі основні історичні періоди становлення і розвитку термінів
англійської економічної термінології:
1) період зародження (доіндустріальний період) – з найдавніших часів до VII ст. н.е.;
2) період становлення (індустріальний період) – VIII–XVIII ст.
3) період розвитку (постіндустріальний період) – XIX–XXI ст. [12, с. 16].
Як відомо, економіка як самостійна наукова
дисципліна сформувалася в XVI–XVII ст. Розвиток і ускладнення господарських зв’язків усередині підприємств і між ними, формування місцевих,
національних та міжнародних ринків зумовили
необхідність широких економічних знань. Тому
у період з XVII ст. по середину XX ст. в Англії
відбувається становлення економічної теорії
та основних термінів англійської мови [12, с. 16].
У період формування англійської економічної
терміносистеми найпоширенішим шляхом її поповнення було запозичення. На той час економічна термінологія являла собою певним чином
організовану спеціальну лексику англійської
мови, до складу якої входила велика кількість
кальок з французької мови, і менше з німецької,
а також запозичення з класичних мов. Запозичення термінів частково з грецької мови, і в основному з латини на ранньому етапі виникнення
економічної науки є особливістю англійської економічної термінології [12, с. 12].

Завоювання Англії римлянами, норманськими та саксонськими племенами, її колоніальна
політика, ділові та культурні зв’язки з іншими
країнами сприяли залученню до лексичного
складу англійської мови великої кількості запозичених слів, у тому числі і економічних термінів. Так, англійська мова зазнала значного впливу латини, французької та скандинавської мов.
В результаті довготривалого контакту з трьома
іноземними мовами – данською, французькою
та латиною – словниковий склад англійської
мови увібрав у себе значну частину мовних запозичень, деякі з яких залишалися у мові недовгий час, інші увійшли до основного лексичного
складу мови, а треті збереглися лише у вузькій
сфері вживання. Все це свідчить про змішаний
характер англійської мови.
Основний словниковий фонд англійської мови
як мови германської групи складається у своїй
масі зі слів германського походження. Загальна
кількість французьких і латинських запозичень
у сучасній англійській мові досягає значної цифри – 57% від загальної кількості слів. Більша
частина цих запозичень належить до термінології. Як зазначає Лінда Маглстоун: «У вивченні мовних контактів та історії англійської мови,
ці мови – в особливості латинська, французька
та норвезька – є тим, що називається «мовамиджерелами», чи «мовами-донорами»» [13, с. 65].
Характер
торгівельних,
дипломатичних,
культурних та інших зв’язків Англії з іншими
державами світу значною мірою зумовив сферу
лексичних запозичень. Так, у XVI ст. англійська мова збагатилася великою кількістю запозичень з італійської, у тому числі й лексикою,
пов’язаною з торгівлею, фінансовими операціями і веденням бухгалтерського обліку. Одним із
таких слів є bank. Розвиток у той самий час економічних відносин з Іспанією сприяв переходу до
англійської мови ряду іспанських слів, що вживалися для найменування торгівельних понять,
наприклад: cargo, embargo.
Основна частина французьких запозичень
XVII ст. являє собою комерційні та виробничі терміни: capital, commerce, insurance, bank,
machine, investment. Французькі запозичення
характерні для понять торгівлі: market, money.
Це підтверджує думку про початок формування
англомовної економічної терміносистеми наприкінці XVII – на початку XVIII ст.
Але неправильно було б вважати, що формування англомовної економічної терміносистеми
відбувалося тільки за рахунок запозичень. Як
уже зазначалося, засвоєння англійською мовою
та переосмислення у ній великої кількості іншомовних лексичних елементів відбувалося нарівні
з активним розвитком англійського словотвору.
У різні часи англійський словотвір характеризувався наявністю таких способів як афіксація,
словоскладання, конверсія, абревіація. Деякі
з цих способів (афіксація і словоскладання) є такими, що постійно діють в англійській мові, чия
продуктивність відмічається на протязі усієї історії мови, аж до нашого часу. Навіть у періоди
бурхливого притоку іншомовних лексичних запозичень в англійську мову відбувався не менш
бурхливий процес словотворення і переосмислення уже існуючих у мові слів. Так, наприклад,
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лексична асиміляція латинських запозичень
у давньоанглійській лексиці X–XI ст. відбувалася шляхом включення їх у процеси словотворення, зокрема словоскладання, яке охоплювало як
автохтонну лексику, так і запозичену лексику латинського походження. Латинська і французька
мови, з яких надійшла найбільша кількість запозичень до англійської мови, не мали широкої
здатності до словоскладання. Високий ступінь
засвоєння запозичень сприяв залученню запозичених слів до складу композитів. Незважаючи
на значне за обсягом надходження іншомовних
слів, англійська мова підпорядкувала їх закономірностям не лише свого звукового ладу і граматиці, а також своєї лексичної системи.
Розглянемо співвідношення таких двох джерел поповнення лексичного складу англійської
мови як запозичення (зовнішній ресурс) та словоскладання (внутрішньомовний ресурс) протягом усього періоду її розвитку.
Давньоанглійський період в історії англійської мови характеризується однорідністю її
лексичного складу, в якому запозичені слова
були лише незначною частиною. Словниковий
склад давньоанглійської мови, як і будь-якої іншої мови, поповнювався з двох джерел, а саме
шляхом утворенням нових лексичних одиниць
з використанням існуючих лексичних елементів,
та шляхом запозичення слів з інших мов. Для
давньоанглійської мови домінуючим був мав
перший спосіб.
У давньоанглійський період словотворення
було досить розповсюдженим явищем, про що
свідчить наявність значної кількості складних
слів з синонімічним значенням. Слід зауважити,
що ряд давньоанглійських складних слів з часом
зазнав повної чи часткової підміни компонентів,
що його утворювали. Ці випадки свідчать про те,
що давньоанглійське словоскладання має значення для формування англійського словникового складу, головним чином, завдяки тому, що
воно виробило власні словотворчі моделі.
Середньоанглійський період в історії англійської мови характеризується розвитком словникового складу як за рахунок внутрішньомовних
ресурсів, так і за рахунок запозичень слів і словотворчих морфем з інших мов. У цей період
з’являється велика кількість запозичень зі скандинавського діалекту та з французької мови, які
мали великий вплив на формування лексичної
системи зазначеного періоду.
Середньоанглійський період також характеризується наявністю словоскладання як одного
з продуктивних способів словотвору. Найбільш
численну групу становили складні іменники.
Вони могли утворюватися таким чином: 1) поєднання основ двох іменників; 2) поєднання прийменника і основи іменника; 3) поєднання основ
прислівника і дієслова; 4) поєднання основ дієслова і іменника.
У ранньоанглійський період результатом
словотворчих процесів стала поява величезної
кількість утворень, які до нашого часу залишаються активними елементами лексики, у тому
числі і термінологічної, наприклад: banknote,
book-keeper, headline, part-owner, pawnbroker
та ін. є результатом словотворення XVI–XVII ст.
У період з XVIII по XIX ст. увійшли до вжитку
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такі складні іменники, як breadwinner, keyboard,
railway та ін. У XVI ст. визначився змішаний характер англійської лексики. Різні за походженням елементи утворили складну цілісну систему.
Тісний зв'язок між різноманітними лексичними
елементами підтверджують численні гібридні
утворення, тобто слова, що складаються з автохтонного англійського кореня і запозиченого
афікса чи навпаки.
Словоскладання у новий період продовжувало залишатися продуктивним способом словотворення, для якого характерним стала поява
деяких нових випадків складання основ: 1) прик
метник + іменник; 2) герундій + іменник.
І у XX ст. словниковий склад англійської мови
продовжує поповнюватися завдяки словоскладанню, і не в останню чергу складенню іменників, наприклад: airway, feed-back, switchboard.
Наведені дані свідчать про те, що словоскладання не втрачало свого значення як одного
з провідних способів словоскладання на всіх етапах розвитку англійської мови.
Складні іменники – економічні терміни сучасної англійської економічної лексики є яскравим
прикладом того, що незважаючи на велику кількість запозичень в англійській мові, основним
засобом поповнення лексичного складу мови
є словотворення. Проведене нами дослідження
походження основ, які утворюють складні іменники – економічні терміни, свідчить про те, що хоча
близько половини твірних основ слів є запозиченими, запозичення похідних основ складних слів
є украй рідкісними, тобто на всіх етапах становлення термінів англійської економічної термінолексики відбувався процес переосмислення запозичених
основ, та утворення з них складних термінологічних одиниць, при цьому основи, які входять до
складу похідних основ складних іменників – сучасних англійських економічних термінів, можуть
бути як автохтонними, так і запозиченими.
Основними джерелами запозичень основ англійських економічних термінів є такі мови як:
латинська, французька, норвезька. У переважній більшості випадків запозиченими є основи,
що входять до складу композитного терміна. Виявлені поодинокі випадки запозичення складного слова, наприклад складний термін drug//
store (аптека, аптека-закусочна) запозичений
з американського варіанту англійської мови.
Сучасна англійська економічна терміносистема постійно поповнюється новотворами, у тому
числі і завдяки словотворчим процесам, серед
яких важливе місце належить словоскладанню. Словотвір був провідним процесом розвитку
словникового складу англійської мови в цілому
та її економічної термінології на всіх етапах їхнього розвитку. «Англійська мова упродовж всієї
історії розвитку характеризувалась наявністю
композитного способу творення слів, вагомість
якого продовжує зростати, і на сьогодні композити становлять найвагоміший пласт неологізмів»
[9, с. 77]. Так як розвиток фахової мови здебільшого відбувається за законами розвитку загальновживаної мови [6, с. 3], то термінологічні дослідження є відображенням закономірностей
і процесів, які відбуваються у ній.
Іншомовні запозичення, які відіграли значну
роль у формуванні та становленні англійської
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економічної термінології, є досить незначними
на сучасному етапі її розвитку. Англійська мова,
яка в процесі свого формування вбирала в себе
іншомовні елементи, зараз як мова науки впливає на інші мови світу, особливо при формуванні
терміносистем, оскільки на її основі утворюються
нові терміни, які використовуються терміносистемами інших мов.

За словами Ю.А. Зацного: «Поповнення словникового складу англійської мови останні десятиріччя ХХ століття відбувалося головним чином
за рахунок власних мовних ресурсів шляхом
лексичної і семантичної деривації, тобто шляхом
словотворення і зміни значення існуючих одиниць. Іншомовні запозичення складають незначну частку нових надходжень (2,6%)» [4, с. 6].
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остановка проблеми. Віртуальний проП
стір усе нагальніше проникає практично
в усі сфери людського буття, зумовлюючи появу

принципово нових тенденцій у житті суспільства і сприйнятті навколишнього світу. До таких
яскравих тенденцій у сучасному інформаційному
просторі можна сміливо віднести зростаючу «візуалізацію», що полягає у комунікативній перевазі
візуальної інформації над вербальною. Як зазначає Н.К. Рябцева, «ця принципово нова тенденція в сучасному світі викликана, у першу чергу,
революційним розвитком цифрових / кібернетичних засобів передачі візуальної інформації, які
не тільки безперервно створюються й удосконалюються, а й активно вбудовуються у всі можливі
(і навіть зовсім неочікувані) прилади, механізми
й ґаджети, перетворюються в «реєстратори», «комунікатори», «віджети» тощо, які не можуть не
впливати на соціальну взаємодію, міжособистісне
спілкування і особливо – на принципи й методи
сприйняття нового, «інтегрального» типу інформації» (переклад і далі наш – К.Д.) [5, с. 347].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідження тенденції до візуалізації в інформаційному просторі належить до новітніх, а отже, тільки розпочинається в руслі гуманітарних пошуків.
Одними з перших ґрунтовно проаналізував і здійснив фундаментальні дослідження новітніх викликів в освітньому середовищі провідний спеціаліст
у галузі впливу сучасних технологій на свідомість,
стиль мислення й поведінку дітей і дорослих Ларрі Розен [9; 10], а також співробітники очолюваної
ним лабораторії. Їхні дослідження свідчать, зокрема, що кліпове мислення не настільки небезпечне,
як це вважається; що перед сучасним суспільством
постала чи не найважливіша проблема корінної
трансформації загальної і спеціальної освіти, і що
кожне наступне покоління технологічно «більш
просунуте» за попереднє, а тому вимагає нових педагогічних підходів. Прикметною рисою стилю мислення й життя підростаючого покоління у XXI ст.,
на думку Л. Розена, стало цілковите сприйняття
сучасних технологій, причому вже в ранньому віці.
Вчений також звертає особливу увагу на здатність
підлітків виконувати кілька завдань (дій) одночасно, і тому називає їх «multitasking generation» – покоління полізавданнєвості (у нашому розумінні).
Цей феномен, що властивий поколінню, вихованому в епоху цифрових технологій, полягає в зростаючій здатності сучасних дітей до полізавданнєвості: вони можуть одночасно виконувати кілька
завдань, інколи абсолютно не пов’язаних між собою. Як наслідок, новітні технології не тільки формують нове покоління, а й принципово змінюють
його життя; при цьому Л. Розен вважає найсерйознішою соціокультурною проблемою ХХI-го століття
кричущу суперечність між технічним прогресом
й освітнім «регресом»: сучасні технології використовуються всюди, крім освіти, де вони несміливо
й «сиротливо» присутні, а тому сучасні діти, майже з колиски освоюючи «розумну техніку», в школі
змушені вчитися по-старому, так само, як вчилися
їхні бабусі й дідусі. Вчений робить висновок, що
виклики сьогодення вимагають нових «технопрограм», нових «техно-форм» навчання, нових «техноорієнтованих» домашніх завдань і навіть «технопринципів» отримання нового знання і соціалізації
(цит. за [5, c. 353–354].
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На початку XXI століття один з відомих фахівців у галузі комп'ютерних технологій Джей Болтер
наголошував на усвідомлення важливості, а тому
розвитку візуальних засобів комунікації, особливо
в освітньому процесі, оскільки поєднання різних
засобів передавання інформації розвиває когнітивні стилі не тільки в передаванні інформації,
але і її сприйнятті [8, c. 76]. Це пояснюється тим,
що візуальна інформація оброблюється у правій півкулі головного мозку і, взаємодіючи з вербальною, розвиває міжпівкульні зв'язки і загалом
«пластичність» мозку, що слід враховувати і використовувати в освітньому процесі, як і те, що через
це сучасні діти не здатні сприймати формальні
принципи навчання [там само, с. 234–235].
Українська дидактика середньої і вищої школи
зосереджує сьогодні увагу на активному впровадженні інформаційно-комунікативних технологій
у навчальний процес та його інтенсифікації. Вказуючи на необхідність усебічного обґрунтування візуалізації навчального процесу, дослідники Г. Барабанова, Н. Життєньова, О. Макарова, Л. Стрюк,
Н. Тхорів та інші зосереджують в основному увагу
на використанні відеопрезентацій як засобів візуалізації, залишаючи поза увагою низку інших.
Н. Житєньова говорить про насиченість освітнього
простору комп’ютерною технікою та про наявність
швидкого доступу до мережі Інтернет, що призводить до докорінних змін у інформаційно-навчальному середовищі [3, с. 18]. Л. Стрюк, вказуючи на
ефективність використання візуальних інформаційних засобів, основну увагу зосереджує на застосовуванні презентацій чи поданні за допомогою
них хронологічних таблиць, життєвого і творчого
шляху письменника з використанням аудіо- чи відеоматеріалів, відеофільмів тощо [6, с. 90].
Зазначимо, що з-поміж досліджень з дидактики вищої школи, присвячених використанню
новітніх технологій, можна виокремити розвідку Н.К. Рябцевої, яка досліджує проблеми освіти
й використання інноваційних технологій з урахуванням тенденції до візуалізації у сучасному
інформаційному просторі. Зокрема, у дослідженні йдеться про принципове перетворення інформаційного потоку і переважання в його структурі
візуальної, невербальної інформації над вербальною. Дослідниця зазначає, що ці особливості поки
ще враховують у сучасному освітньому середовищі. На думку Н.К. Рябцевої, нові інтелектуальні комп’ютерні технології сприяють виникненню, становленню й розвитку принципово нових
інтелектуальних здібностей, потреб і навичок.
У зв’язку з цим слушно припустити, що мислення
сучасної людини відрізняється цілим комплексом
характеристик, що виникли у зв’язку і завдяки
розвитку кібернетичних технологій [5, с. 351].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Як бачимо, в сучасних дослідженнях робляться численні спроби вивчення особливостей використання новітніх засобів
візуалізації чи навіть візуально орієнтованої
методики, проте поки що залишаються поза увагою проблеми упровадження засобів візуалізації
в засобах навчання, зокрема у навчальних посібниках, головно з української мови як іноземної,
що й зумовило нашу розвідку.
Мета статті – узагальнивши досвід використання у навчальній літературі візуальних засо-
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бів, запропонувати концепцію навчального посібника з української мови як іноземної у руслі
візуально орієнтованої методики з урахуванням
новітньої тенденції до візуалізації, а відтак – використання новітніх засобів візуалізації.
Виклад основного матеріалу. Нові підходи до укладання підручників і посібників вищої
школи з української мови як іноземної вимагають
ураховувати нові інформаційні технології та шляхи і способи їх урахування у навчальній літературі на паперових носіях. Вважаємо, що говорити
про масове використання інноваційного навчального забезпечення (наприклад, планшетів) поки
що зарано, оскільки вони мають певні обмеження, приміром, такі засоби не завжди зручні у процесі навчання – екран чи дисплей може знаходитися в робочому режимі тільки певний час, що не
завжди зручно для виконання вправ з мови. У цій
розвідці йдеться про традиційний посібник на паперовому носії, який поки що залишається найпопулярнішим серед інших навчальних засобів. Разом з тим, ураховуючи основні засади візуально
орієнтованої методики навчання, яка ґрунтується
на органічному взаємозв’язку вербальних і візуальних засобів навчання, вважаємо залучення
новітніх засобів з опертям на візуалізацію вкрай
важливим і можливим за такими напрямами:
1. Відхід від лінійної подачі навчального матеріалу в навчальному посібнику і погрупування його
за окремими модулями – інформаційними блоками
чи концентрами. Кожен з таких модулів – інформаційних блоків – повинен бути системним і містити
основні й додаткові частини, як-от: основний, додатковий, прикладний, творчий тощо. Така нелінійна
подача навчального матеріалу дозволить вирішити одночасно кілька завдань: відійти від лінійності у подачі навчального матеріалу, що вже важко
сприймається молоддю, мати більше можливостей
для застосування індивідуального підходу, використання візуальних засобів та ін. Зазначимо, що
нелінійне розташування навчального матеріалу
сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, оскільки навчальні компоненти такого посібника, як окремі «кліпи», можуть об’єднуватися в одне
ціле. Фрагментарне, кліпове сприйняття інформації, властиве сучасній молоді, в такому посібнику не
розсіюється, а навпаки, синергетично підсилюється
кожним фрагментом і працює на результат – опанування знаннями. Насамкінець зазначимо, що
така багаторівнева організація подачі інформації
(на відміну від площинної, лінійної) певною мірою
наближає паперовий підручник до електронного.
Більше того, навчальні компоненти такого посібника можливо трансформувати в електронний посібник, організовуючи окремі блоки як гіпертексти.
2. Використання QR-кодів як покликань у навчальній літературі. Зазначимо, що авторка цих
рядків, працюючи у складі авторського колективу,
має позитивний досвід використання цього засобу,
щоправда, у навчальній літературі для загальноосвітньої школи [1], проте це цілком виправдано і для
вищої школи. За такими покликаннями можна подавати різноманітну інформацію – як додаткову,
факультативну, так і спрямовану на повторення,
систематизацію, узагальнення. Також це можуть
бути різноманітні покликання на додаткові інтернет-джерела – довідники, словники, різноманітні
Інтернет-ресурси з подкастами, відеоматеріалами

тощо, про що ми вже говорили [2]. Використання
електронних засобів, у тому числі й Інтернет-ресурсів, на нашу думку, є додатковим містком до створення посібника нового типу, який би інтегрував
«паперовий» і електронний посібники.
3. Використання так званих «інфографік» навчального характеру. Зазвичай інфографіка – це
атрибут сучасної публіцистики, що широко використовується в сучасних електронних інформаційних виданнях і дозволяє наочно і стисло інформувати адресата, одночасно застосовуючи візуальні,
вербальні, цифрові, символічні та інші засоби. На
відміну від традиційних візуальних засобів, які
тривалий час використовуються в навчальній літературі, як-от: таблиць, схем, рисунків, малюнків, фотографій, ілюстрацій тощо, інфографіка
має незаперечні переваги, оскільки поєднує в собі
різні види візуальних засобів і тим самим стає
набагато ефективнішою в навчальному процесі.
Використання навчальних інфографік та інших
візуальних засобів, про які йтиметься далі, на
систематичній основі дозволяє говорити про створення візуально орієнтованих вправ, виконання
яких неможливе без візуального супроводу. Такі
вправи корисні для розвитку як словникового запасу студентів-іноземців, так зв’язного мовлення,
оскільки дозволяють задіяти в навчальному процесі різні види пам’яті, а відтак інтенсифікувати
процес опанування новою лексикою. Ми маємо
позитивний досвід використання у навчальному
процесі таких візуальних засобів, взятих із відкритих Інтернет-джерел. Завдання до вправ можуть бути різними, передовсім продуктивного характеру, на розвиток монологічного і діалогічного
мовлення, наприклад:
За поданою інфографікою розкажіть своєму
пацієнту про небезпеку хвороб ясен. Використовуйте інформацію, подану в інфографіці.
Розкажіть хворому на гінгівіт про небезпеку
розвитку пародонтиту, якщо пацієнт не буде
дотримуватися ваших порад.
Розкажіть хворому, у якого перший ступінь
пародонти ту, про можливі ризики розвитку
хвороби.
Ви лікар. Розпитайте пацієнта про симптоми хвороб ясен. Застережіть його про фактори ризику хвороби.
Ви хворий, у якого всі симптоми гінгівіту.
Поскаржтесь на стан здоров’я ротової порожнини, розкажіть, як змінився стан ваших ясен.
Дайте вичерпні відповіді на всі запитання лікаря. Використовуйте інформацію інфографіки.
Складіть і розіграйте діалог «лікар – пацієнт»,
використовуючи матеріали інфографіки тощо.
4. Сучасні посібники з української мови як іноземної, в тому числі й створені у стінах УМСА,
мають гарні ілюстрації з потужним дидактичним супроводом (див., наприклад, [4]), проте не
вичерпують усіх можливостей використання візуальних засобів у навчальному посібнику. Нам
бачиться розширення можливостей у використанні традиційних візуальних засобів, про які вже
йшлося, – таблиць, схем, рисунків, малюнків, фотографій, ілюстрацій тощо – доповнення їх новим
змістом, з обов’язковим опертям на вербальні засоби (слова, словосполучення, прагматичні кліше,
етикетні фрази тощо) й описом ситуації комунікації
та ситуативної й позиційної ролей пацієнта і лікаря

«Young Scientist» • № 5.1 (69.1) • May, 2019

79

Або:

у візуально орієнтованих вправах з розвитку діалогічного мовлення. У вправах з розвитку монологічного мовлення прийнятними будуть опис малюнка
чи рисунка з опертям на прочитаний (прослуханий)
текст; складання речень за таблицею; опис предмета (явища, процесу) за схемою чи використання схеми як алгоритму міркування тощо. Зазначимо, що
обов’язково візуальні засоби повинні накладатися
на вербальні – від слова і до тексту.
Висновки і пропозиції. У цій розвідці було
зроблено спробу окреслити основні підходи до
створення навчального посібника з української
мови як іноземної на засадах візуально орієнтованої методики з урахуванням новітньої тенденції до візуалізації, а відтак – використання новітніх засобів візуалізації, до яких ми відносимо
нелінійне розташування навчального матеріалу,
використання QR-кодів як покликань, навчальних інфографік, доповнення чи наповнення традиційних візуальних засобів новим змістом. Саме

такий підхід дозволяє полегшити, але не спростити виконання вправ, адже уникає суто лінійної
подачі навчального матеріалу, враховує, на нашу
думку, полізавданнєвість сучасної молоді як результат тенденції до візуалізації інформаційного
середовища, а сучасні поліграфічні можливості
цьому максимально сприяють. І наостанок зазначимо, що методика навчання української
мови як іноземної, ще перебуваючи у процесі
становлення, потребує новітніх підходів, засобів
навчання, з-поміж яких засоби візуалізації належать до найперспективніших, оскільки враховують сучасні тенденції до переважання візуальної інформації над вербальною. Посібник нового
покоління з української мови як іноземної має
враховувати усі нові тенденції лінгводидактики,
а головно візуально орієнтовану методику. Звісно, ми розуміємо, що окреслене коло візуальних
засобів аж ніяк не вичерпує увесь дидактичний
арсенал, проте може сприти його розвитку.
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Анотація. У статті проаналізовано основні підходи до витлумачення понять словотвірної синонімії і словотвірної варіантності в українському мовознавстві, вказано на безпідставність класифікації спільнокореневих синонімів як словотвірних варіантів. Розглянуто різні погляди вчених на словотвірну синонімію
і запропоновано власне розуміння цього явища. У пропонованому дослідженні визначено теоретичні засади словотвірної синонімії, принципи встановлення синонімійних відношень між афіксами. Окреслено
межі синонімійних рядів, утворених словотворчими суфіксами та префіксами. Встановлено особливості
вияву синонімії спільно- та різнокореневих дериватів, основні закономірності формування синонімійних
зв’язків між похідними одиницями різної частиномовної належності.
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OF CONCEPT “DERIVATIONAL SYNONYMY” IN UKRAINIAN DERIVATOLOGY
Summary. The article focuses on the analyses of the principal tendencies in the development of variation of
word-formation nouns – names of man and bearer of state were determined. Variant and pseudovariant relations between nouns’ word formation suffixes were differentiated. The results of the word-formation synonymy
studies were viewed, the author introduces her own meaning of this linguistic phenomenon. In this wok the
theoretical fundamentals of word-formation synonymy, the principles of attribute of synonymy relationships
between word-formation affixes were defined, the bounds of synonymy rows, created with word-formation suffixes and prefixes were described, the peculiarities of synonymy manifestations of jointly- and differently roots
derivatives, the basic regularities of formation of synonymy relations between derivative unites of different
parts of speech were discovered.
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остановка
проблеми.
Комплексно
П
явище синонімії традиційно вивчали
на прикладі одиниць таких мовних рівнів, як
лексичний,

фразеологічний,
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морфологічний

та синтаксичний, серед яких у лінгвістичних дослідженнях найґрунтовніше в цьому плані опрацьований лексичний рівень. Тому насамперед,
вживаючи термін «синоніми», маємо на увазі
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лексичні синоніми. На сучасному етапі явище ж
словотвірної синонімії вивчене ще не достатньо
та відсутній послідовний опис історії його розвитку в українській дериватології. У процесі дослідження становлення поняття «словотвірна синонімія» потребує теоретичного осмислення думка
про те, що дериваційні синоніми є проміжною
ланкою між лексичною і словотвірною системами
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні питання словотвірної синонімії
та словотвірної варіантності на матеріалах українського іменника та прикметника порушували
у своїх дослідженнях І.І. Ковалик, Г.Х. Щербатюк, Л.П. Дідківська, Л.О. Родніна, К.Г. Городенська, В.В. Грещук, Т.А. Івасишина, І.Т. Вербовська, Т.П. Вільчинська, І.Т. Кузьма та ін. Серед
закордонних лінгвістів, які активно вивчали
явище словотвірної синонімії, були: О.С. Ахманова, В.О. Гречко, В.В. Лопатін, Н.О. Лук’янова,
В.М. Марков, Р.П. Рогожнікова, І.С. Улуханов.
З середини 50-х років ХХ ст. проблему словотвірної синонімії активно досліджують як проблему в контексті історичного словотворення, так
і в синхронічних студіях. Одним із перших це питання порушив І.І. Ковалик. Словотвірними синонімами він уважав деривати з однаковою словотвірною основою, оформлені за допомогою різних
словотворчих засобів [4, с. 21]. У його концепції
основний тип становить суфіксальна синонімія.
На думку мовознавця, різниця між лексичною синонімією і словотвірною суфіксальною синонімією
полягає в тому, що в явищах лексичної синонімії
постає низка спільно- або близькозначних слів
з різними словотворчими елементами – основами
і суфіксами, у словотвірних синонімійних рядах
наявні слова із спільним значенням, але з різними словотворчими суфіксами при однакових словотвірних основах [4, с. 22].
Пізніше І.І. Ковалик розширив поняття словотвірної синонімії, додавши, що вона властива
й для словотвірних компонентів похідних слів –
афіксів (префіксів і суфіксів) та коренів. Це створило підґрунтя для виокремлення кореневих,
суфіксальних та префіксальних словотвірних
синонімів. У свою чергу, словотвірні афіксальні синоніми він визначив як ряди різнозвучних афіксів (суфіксів та префіксів) з однаковим
(спільним) словотвірним значенням.
Л.О. Родніна, дослідивши словотвірну синонімію іменників, виокремила чотири типи лексико-семантичних відношень між спільнокореневими іменниками – назвами осіб за професією
та видом діяльності: 1) лексичний паралелізм;
2) лексична варіантність; 3) лексична синонімія;
4) різні семантичні сфери [8, с. 12]. Термін лексичний паралелізм дослідниця пропонує використовувати для визначення семантичних відношень,
за яких словотвірні синоніми, вживані найчастіше як рівнозначні, взаємозамінні в більшості
контекстів та мають майже ту саму частоту використання [8, с. 9]. Проте Л.О. Родніна підкреслює,
що це явище є тимчасовим, оскільки деривати не
можуть бути довгий час рівнозначними.
Т.А. Івасишина у своїй дисертаційній праці
«Синонімія словотворчих афіксів» уперше в українській дериватології ґрунтовно проаналізувала
синонімію словотворчих суфіксів та префіксів
іменників, прикметників і дієслів. Словотвірну

81

синонімію витлумачено як відношення між словотворчими афіксами, зокрема суфіксами та префіксами. Синонімійними є ті афікси, що виражають спільне словотвірне значення, поєднуючись
з твірною основою тієї самої частиномовної належності. Виявлені типи синонімійних відношень
між словотворчими афіксами дали змогу окреслити межі синонімійних рядів, утворених іменниковими, прикметниковими та дієслівними словотворчими суфіксами та префіксами [3, с. 5].
Дослідниця Т.П. Вільчинська обстоює думку
про те, що словотвірні синоніми – це деривати,
а не афікси. Вона наголошує, що це – спільнокореневі похідні, які мають тотожні або близькі
лексичні й словотвірні значення та утворені за
допомогою однофункційних афіксів. Крім словотвірних синонімів, Т.П. Вільчинська виокремлює словотвірні варіанти, які, на її думку, також
характеризуються лексичною і словотвірною
семантикою компонентів і представлені спільнокореневими словами [2, с. 205]. Дериваційну
варіантність дослідниця пов’язує з фонетичним
варіюванням морфем.
Отже, словотвірні синоніми – це результат
реалізації складних закономірних словотвірних
процесів, в основі яких лежить синонімія словотворчих морфем, сполучувальні можливості твірної основи та словотворчого форманта.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Дискусійним у сучасному
українському мовознавстві, зокрема дериватології, залишається питання про функціонування
такого явища як словотвірна (дериваційна) синонімія. Воно неодноразово поставало предметом
вивчення, і велика кількість виконаних студій
свідчить про постійну його актуальність. Дослідники наголошують, що словотвірна синонімія – це
один із найбільш продуктивних процесів у розвитку мови як динамічної системи і поповненні
словникового складу. Проте потребує детальнішого витлумачення саме поняття «словотвірна (дериваційна) синонімія», у яке вчені почасти вкладають неоднаковий зміст, проблемними є також
різні підходи до називання явищ: «словотвірні
(дериваційні) синоніми», «словотворчі синоніми»,
«морфологічні синоніми», «дериваційно-морфологічні варіанти», «словотвірні (дериваційні) варіанти», «дублети», «паралельні похідні (утворення)», «спільнокореневі синоніми» тощо.
Мета статті. Головною метою пропонованої
статті є висвітлення різновекторних поглядів на
словотвірну синонімію та варіантність в українському мовознавстві й обґрунтувати власне розуміння цього явища. Для реалізації поставленої
мети необхідно розв’язати такі завдання: з’ясувати
шляхи становлення і розвитку окремих синонімійних типів і можливості їхньої взаємодії, простежити типологію словотвірної синонімії на прикладі
морфологічного і семантичного словотворення.
Виклад основного матеріалу. У процесі
дослідження словотвірної синонімії особливої
уваги заслуговує питання співвідношення і розмежування понять лексичної і словотвірної синонімії (В.М. Марков, В.В. Лопатін, І.С. Улуханов).
Деякі мовознавці словотвірну синонімію визначають як різновид лексичної синонімії. Проте
ми обстоюємо думку, що поняття лексичної синонімії є набагато ширшим, адже всі словотвірні
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синоніми обов’язково є лексичними синонімами,
але не кожен лексичний синонім є словотвірним.
Одним із найважливіших аспектів вивчення
явища словотвірної синонімії є проблема розмежування словотвірних синонімів як самостійних дериватів і варіантів слів (О.С. Ахманова, В.В. Лопатін, В.М. Марков). Більшість авторів поділяють
погляд, що словотвірні синоніми – це самостійні
слова, а не варіанти одного й того ж слова.
Ще одним дискусійним аспектом у рамках
вивчення означеного теоретичного поняття – це
питання про співвідношення спільнокореневих
слів-синонімів і словотвірних синонімів (Р.П. Рогожнікова, В.О. Гречко, Н.О. Лук’янова), яке було
розв’язане на користь словотвірних синонімів.
Термін «спільнокоренева синонімія» є не зовсім
релевантним, оскільки два спільнокореневих синоніми, маючи один корінь, необов’язково є словотвірними синонімами, а, у свою чергу, корінь
не є словотвірною категорією.
Окремі автори потрактовують словотвірну синонімію як синонімію словотворчих засобів, а не
типів, звужуючи при цьому поняття словотвірних
синонімів до розуміння їх як морфем-синонімів.
Вивчення дериваційної синонімії – це ще один
крок до поєднання афіксоцентричного й основоцентричного підходу у вивченні словотвірних процесів. Проте дослідники по-різному розв’язують
питання про словотвірні синоніми, дотримуючись
протилежних думок щодо визначення специфіки
словотвірної синонімії. Так, О.С. Ахманова виділяє фонетичні та морфологічні варіанти, до яких,
на її думку, належать всі спільнокореневі слова
з тотожними значеннями, а словотвірними синонімами вважає лише різнокореневі лексеми. За
теорією вченої, межа синонімії проходить у словотвірних явищах: усі спільнокореневі утворення
з тотожним значенням лишаються поза межею
синонімії, а синонімічна система охоплює слова,
семантичні зв’язки яких ґрунтуються на близькості значень. Проте сама авторка підкреслює
складність й нечіткість такого підходу: внаслідок
того, що різні афіксальні словотвірні морфеми мають різний ступінь лексико-семантичної самостійності, практично відрізнити різні слова-синоніми
від різних словотвірних (морфологічних) варіантів одного слова виявляється часто нелегко, тим
паче, що в мові безперервно відбуваються різноманітні процеси, які то приводять до семантичної
диференціації варіантів одного й того ж слова
та перетворенні їх у різні слова, то до стирання
семантичних відмінностей і збігу первісно різних
слів в одному слові [1, с. 215].
Надзвичайно раціональним є твердження
О.І. Нечитайла, що спільнокореневі одиниці, навіть якщо вони ідентичні за своїм значенням, не
можуть бути варіантами одного й того ж слова,
бо утворені за допомогою деривації, тобто основного способу постання нових лексем [6, с. 20].
Спільнокореневі слова з однаковими значеннями є окремими, самостійними словами, що виникають завдяки наявності в мові паралельних
(синонімійних) словотворчих засобів. Р.П. Рогожнікова вважає, що збіг у значенні спільнокореневих слів, подібність їхнього зовнішнього вигляду
наближають спільнокореневі слова до варіантів слів. Але відмінності в їхній морфологічний
структурі, наявність словотворчих афіксів не да-

ють підстав уважати їх варіантами слів. Тобто
наявність будь-якої відмінної словотворчої морфеми слугує ознакою різних слів, а не варіантів
одного слова [7, с. 162].
І.І. Ковалик, уперше в українському мовознавстві обґрунтовуючи теорію дериваційних
синонімів, причиною словотвірної синонімії визначив однофункційність словотворчих афіксів,
синонімійність яких виявляється тільки за умови поєднання з твірною основою чи з твірним
словом. Суфікси ж, узяті самі по собі, без уваги
на початкові основи, з якими вони з’єднуються,
у багатьох випадках ще не є синонімійними. Ці
суфікси набувають ознак синонімії у сполученні
з початковими основами чи коренями [5, с. 57].
Результатом синонімії афіксів є словотвірні синоніми – ряди іменникових однозначних утворень
з однаковою словотвірною основою, але різнозвучними суфіксами [5, с. 21–22]. Їх мовознавець
класифікує за двома різновидами: 1) омоосновні
(одноосновні), у яких до однакових твірних основ
приєднуються різні щодо звукового складу суфікси, так звані дублети або триблети, пор.: синяк –
синець; 2) гетероосновні, у яких відмінними є як
твірні основи, так і словотворчі суфікси, напр.:
українець – поляк [5, с. 58].
Оскільки синонімізуватися можуть будь-які
двобічні мовні знаки, то синонімія навіть у межах лише словотвірної системи – явище неоднорідне. Адже неоднорідними в плані вираження
та змісту є й самі одиниці дериваційного рівня
мови – словотвірні типи (дериватеми) та афіксами. Внутрішнім наповненням словотвірної одиниці-конструкції – словотвірного типу – є словотвірне значення (узагальнене значення, спільне
для певного лексико-семантичного розряду слів,
виражене за допомогою певної словотвірної форми). Внутрішню ж форму мінімальної словотворчої одиниці – афікса – становить словотвірна
функція, яка виявляється при сполученні афікса
із твірною основою. Синонімійні відношення охоплюють префіксальні та суфіксальні деривати,
напр.: іменники: лад → безлад // нелад; історія
→ передісторія // праісторія; прикметники: моральний → аморальний // неморальний; солодкий
→ солодкуватий // солодкавий; дієслова: стояти
→ вистояти // протистояти; хитрий → хитрувати // хитрити; прислівники: сліпий → сліпо // сліпма. Суфікси відзначаються значно вищим ступенем синонімії порівняно з префіксами.
У сучасній лінгвістиці словотвірні синоніми
протиставляють передусім словотвірним варіантам. Поняття словотвірного варіанта в українській дериватології ґрунтується на дефініції
варіанта, що означає видозміну мовної одиниці в певному аспекті (фонемному, морфемному,
щодо місця наголосу, парадигми відмінювання,
порядку слів), яка не порушує принцип її тотожності. Відповідно словотвірними варіантами треба вважати модифікації форми того самого деривата в межах спільного словотвірного значення.
Аналіз цих процесів демонструє, що почасти, на
думку авторів, такі утворення належать до спільнокореневих слів з тотожним лексичним і словотвірним значенням, але з різними словотворчими афіксами, пор.: лимоновий і лимонний,
вівчарювати і вівчарити, тобто ті деривати, що
є результатом паралельних словотвірних актів
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на основі тієї самої твірної основи. По суті, словотвірні варіанти ототожнено з одним із різновидів
словотвірних синонімів – спільнокореневих слів
з різними словотворчими афіксами, що повністю
збігається за своїми словотвірними та лексичними значеннями.
Висновки і пропозиції. Отже, у сучасній
українській дериватології паралельно функціонує й обстоюється багато протилежних поглядів
щодо визначення, статусу, класифікації словотвірних синонімів, а також причин їхньої появи.
Учення про словотвірну синонімію розвивається
в таких основних напрямах, зокрема: уживання
терміна словотвірні синоніми на позначення дериватів з однофункційними афіксами і визначення їх або як окремих слів, або як форм того
самого слова; визначення дворівневого характеру словотвірної синонімії (на рівні афіксів та дериватів). Явище синонімії пронизує більшість

мовних підсистем, але поняття «синоніми» на
різних рівнях мовної системи нетотожне. Ми потрактовуємо словотвірну синонімію як результат
зближення словотвірних типів, які характеризуються ідентичними словотвірними зв’язками,
тотожним словотвірним значенням і різними
словотворчими засобами. Усі спільнокореневі
іменники з тотожним та близьким значенням поділяємо на дві групи: 1) словотвірні синоніми, що
постали внаслідок приєднання до тієї самої твірної основи різних спільнофункційних словотворчих афіксів; 2) словотвірні варіанти, що розрізняються видозміною словотворчого афікса, але
такою, що не порушує принцип тотожності слова.
Словотвірні синоніми значно переважають над
словотвірними варіантами, ґрунтовне вивчення яких в українському мовознавстві становить
перспективний напрям дослідження в контексті
окресленої проблеми.
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світобачення, еволюцію художнього методу, традиції та новаторство митця.
Ключові слова: мотив, мотив катастрофа, образ, сюжет, тема, американська література.
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Summary. The article deals with the concept of «motive» in the aspect of its theoretical content and concrete
historical implementation at various stages of the literary process and in the heritage of writers. It was established that the motive as a formally-content unit performs structural, dynamic, imgagogical, genotypic and
stylistic functions. He is the realization of the theme, the motive of the plot, affects the characterization of the
image, contributes to the creation of the artistic world in general. The motive reveals the dialectic of form and
content, general and individual. Each writer has his own range of motives, which allows us to determine the
dominant creativity, peculiarity of the worldview, the evolution of the artistic method, tradition and innovation
of the artist.
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остановка проблеми. Вивчення понятП
тя «мотив» є одним із актуальних напрямів сучасного літературознавства. Незважаючи

на те, що воно давно використовується при аналізі художніх творів, це поняття розуміли порізному протягом історії літератури.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У різний час до вивчення мотиву зверталося багато дослідників, які розглядали його з функціональної, семантичної точки зору, говорили про
нього то як про елемент сюжету, то як про тему
твору, то як про принципово не означуване явище у тексті (А. Бьом, О. Веселовський, Б. Томашевський, В. Пропп, Б. Гаспаров, І. Силантьєв
та інші) [5, c. 3].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. У зв’язку з цим є необхідність осмислити зміст даного поняття в динаміці, уточнити його сутність і дослідити різновиди
мотивів на різних етапах літературного процесу
й у спадщині окремих письменників.
Формулювання цілей статті. Основна мета
статті – висвітлити підходи до тлумачення категорії «мотив» у літературознавстві й розглянути її
місце і роль у англомовному науковому дискурсі.
Виклад основного матеріалу дослідження. «Мотив (фр. motif, від лат. moveo – рухаю) – тема твору або неподільна смислова одиниця, з якої складається фабула (сюжет): мотив
відданості вітчизні, жертовності, зради коханого
тощо. Мотиви рухають вчинками персонажів,
збуджують їх переживання і роздуми, особливо
тонко динамізують внутрішній світ ліричного
суб’єкта» [6, c. 334].
Існують різні дефініції та підходи до розуміння цього терміну. Мотив визначають як «повторюваний комплекс почуттів та ідей», «рухомий
компонент, що вплітається у тканину тексту
та існує лише в процесі злиття з іншими компонентами. Однак мотив можна розглядати
і більш розширено: мотив – повторюваний та варіативний компонент літературних творів, який
є комплексом почуттів та ідей або концентрує
уявлення про явище, дію. Ознаками мотиву стають: предикативність, структурна й семантична
неодномірність, належність до сюжетно–тематичної площини. Зустрічаючись у тексті, мотив
до загального контексту твору додає певну суму
значень, які апріорі вже містяться в ньому.
У XIX–XX ст. термін «мотив» використовувався при вивченні фольклорних сюжетів. О. Веселовський вважав, що мотиви є історично стабільними і постійно повторюваними. Кожна епоха
повертається до старих мотивів, наповнюючи їх
новим розумінням життя. О. Веселовський писав,
що мотив є першоелементом сюжету [7, с. 220].
Літературознавець А. Ткаченко зазначав, що
«термін «мотив» доцільніше використовувати до
лірики. І насамперед тієї, що її часом називають
безсюжетною (насправді – позбавленої виразної
фабули), тематики, проблематики та інших традиційних огрублень у царині змісту» [7, c. 222].
Особливістю мотиву є його повторюваність.
«У ролі мотиву, – зазначає Б. Ґаспаров, – може
бути будь-який феномен, будь-яка змістова «пляма» – подія, риси характеру, елемент ландшафту, будь-який предмет, вимовлене слово, фарба,
звук і т. д., єдине, що визначає мотив – це його

репродукція у тексті, так що на відміну від традиційної сюжетної розповіді, де заздалегідь більш
менш визначено, що можна вважати дискретними компонентами («персонажами» чи «подіями»),
тут не існує заданого «алфавіту» – він формується безпосередньо в розгортанні структури і через
структуру».
У ліричному творі мотив – це повторюваний
комплекс почуттів та ідей. Окремі мотиви в ліриці більш самостійні, ніж в епосі чи драмі, де
вони підпорядковані розвитку дії. У мотиві повторюються психологічні переживання. Є мотиви пам’яті, совісті, волі, свободи, подвигу, долі,
смерті, самотності, нерозділеного кохання.
Згідно з тематично-сюжетним трактуванням,
що було започатковане у фольклористичній компаративістиці (О. Веселовський, В. Пропп), мотивом вважається елементарний, неподільний
складник міфічно-казкової фабули (зображеної
події), «найпростіша розповідна одиниця». Поєднання таких мотивів творить сюжет (фабулу чи
зображену подію, якщо дотримуватися термінології російських формалістів).
«Сюжет» у трактуванні А. Веселовського – це
історія чи зображена подія, що будується шляхом
нарощування одного із членів мотиву (а + b перетворюється в а +b1 + b2 + b3) або ж за допомогою
додавання мотивів (а + b + с). За Веселовським,
основні мотиви відносно стійкі й часто повторювані у світовій літературі (любовний трикутник,
зрада, помста), однак про запозичення можна
говорити лише тоді, коли на сюжетному рівні
спостерігається подібність комбінацій багатьох
другорядних мотивів.
Б.В. Томашевський пов’язує поняття «мотив»
з фабулою, визначаючи його як «сукупність мотивів в їхньому логічному причинно-наслідковому
зв’язку». Також, Б. Томашевський співвідносить
мотив із темою твору, вказуючи, що «теми... маленьких частин» твору називаються мотивами,
«які уже не можна поділити». Про єдність понять
«тема» і «мотив» писали Ю.М. Лотман та інші
дослідники літератури. Б. Гаспаров зазначає:
«У ролі мотива в творі може виступати будь-яке
явище, будь-яка змістовна «пляма» – подія, риса
характеру, елемент ландшафта, будь-який предмет, сказане слово, фарба, звук та інше; єдине, що
визначає мотив, – це його репродукція в тексті,
так що на відміну від традиційного сюжетного
оповідання, де заздалегідь визначено, що можна
вважати дискретними компонентами («персонажами» чи «подіями»), тут не існує заданого «алфавіту» – він формується безпосередньо в розгортанні структури і через структуру» [5, c. 3].
Протягом минулого століття у вітчизняній
теорії мотиву було розроблено чотири підходи до вивчення цього феномену: семантичний
(О.М. Веселовський, О.Л. Бем, О.М. Фрейденберг), морфологічний (В.Я. Пропп, Б.І. Ярхо),
дихотомічний (О.Л. Бем, А.І. Белецький), тематичний (Б.В. Томашевський, В.Б. Шкловський,
О.П. Скафтимов).
У ході нашого дослідження ми вирішили детальніше дослідити тематичний підхід до вивчення категорії «мотив».
Поширившись на сферу досліджень індивідуальної творчості і ставши актуальним аспектом
сучасного літературознавчого аналізу, термін
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«мотив» переходить у царину вивчення світогляду і психології письменника (або навіть психології
творчості, епохи). Обґрунтованість релевантності
поняття «мотив» пов’язана з тим, що у поетичному дискурсі в основі кожного мотиву лежать
стійкі слово-образи та лейтмотивна лексика, де
«ознакою лейтмотиву є обов'язкова повторюваність у межах одного і того ж поетичного тексту,
натомість, ознака мотиву – його обов'язкова повторюваність за межами тексту одного поетичного твору, причому останній може виступати
в функції лейтмотиву, якщо набуває характеру
основного у поетичному тексті» [2, с. 88].
Мотиви проявляються в складних когнітивних структурах, накладаються або взаємодіють
один з одним. Мотивна структура тексту в більшості випадків відображає його концептуальнозначущі плани. Ми прослідкували домінантну
мотивну організацію у американській літературі
XX століття.
Американська література – це англомовна література, яка створена на теренах Сполучених
Штатів Америки та колишніх британських колоній. Література США остаточно виокремилася
з англійської літератури в XIX ст. Відтоді американська література набула широкого розвитку
й самобутнього значення й займає сьогодні одне
з провідних місць серед літератур народів світу.
Для американської літератури XX століття
було особливо насиченим. Література США розвивалась у стрімкому підйомі і пов'язано це із
розквітом реалістичного мистецтва 20-30-х років. Соціальні умови розвитку країни породили
плеяду письменників із критичною переоцінкою
буржуазних цінностей.
Новела у XX ст. вже не відіграє важливої ролі
в американській літературі як у XIX, їй на зміну
приходить реалістичний роман. О. Генрі зробив
спробу намітити інший шлях для американської
новели, наче «в обхід» вже явно визначився критико-реалістичний напрям. О. Генрі можна назвати засновником американського «happy end»
(що було присутнє в більшості його оповідань),
який в буде досить успішно використовуватися
в американській белетристиці.
Маюче конкретне бачення, письменники-реалісти усвідомили, що насправді криється під
«маскою» найбагатшої країни світу. Відповідна
назва найбільшого твору Т. Драйзера – «Американська трагедія» влучно пояснювала приховану
сутність оманливої зовнішності» [9, с. 115].
Вищезазначені причини уможливили виділення наступних мотивів у текстах американської літератури XX століття: мотив втраченого
покоління, мотив расової дискримінації, мотив
соціальної боротьби, імперіалістичні мотиви, мотиви небезпеки фашизму, мотив катастрофи.
Мотив
«утраченого
покоління»
(«lost
generation»). У творах, які розкривали цю тему,
відображалися із реалістичною точністю долі поколінь, чия юність та молодість пройшли у роки
війни. До літератури «втраченого покоління»
належать твори таких американських письменників – Ернеста Хемінгуея ( «І сходить сонце»,
«Прощавай, зброє!»), Вільяма Фолкнера («Шум
і лють»), Френсіса Скотта Фіцджеральда («Великий Гетсбі», «Ніч ніжна» ), Джона Дос Пассоса
(«Три солдати»).
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Мотив «утраченого покоління» у літературі –
явище дуже неоднорідне, проте можна виділити
його характерні риси. Головним героєм цієї літератури є, як правило, людина, яка прийшла з війни і не знаходить собі місця в мирному житті.
Її повернення обертається усвідомленням прірви
між ним і тими, хто не воював, герой не може
жити в спокійній, безпечній обстановці і вибирає
професію, пов’язану з ризиком, або веде «екстремальний» спосіб життя [9, с. 117].
Герої письменників «втраченого покоління»
часто живуть поза своєю батьківщиною, саме поняття рідної домівки для них не існує: це люди,
що втратили почуття стабільності, прихильності
до усіх сфер життя.
У літературі цього періоду також простежувався мотив соціалістичної боротьби, зокрема
у творах Д. Ріда, Т. Драйзера, Ф. Боноскі та інших. У XX столітті американська поезія та проза
пропагувала такі важливі мотиви як існування
робітничого класу, расова дискримінація, соціальна боротьба, імперіалістична війна, небезпека фашизму та інші. Значний вплив на розвиток літератури мали прогресивні журнали
«Лі-берейтор», «Уоркерс манслі», «Нью Мессіз».
Одночасно пасування ліберально налаштованої інтелігенції перед обличчям соціальних катаклізмів століття привела деяких письменників
до модернізму та авангардизму (група «імажистів» Е. Паунд). Вагомий вплив на розвиток модерністських течій мав фрейдизм. Ідеалістичні
концепції були покладені також у основі творчості Томаса Стернза Еліота та Гертруди Стайн.
У цілому розвиток американської літератури
першої половини характеризувався домінуванням реалістичного методу зображення дійсності.
Особливу увагу в літературі США відігравав
мотив катастрофи. Інтерес до цієї проблеми був
викликаний тим, що покоління людей, які пережили катастрофу, старіє й помирає, а також
прагненням їхніх дітей відкрити правду про
жахи геноциду, побоювання знищення Ізраїлю,
що поширилися в колах американського єврейства перед Шестиденною війною. Представником
покоління, яке пережило катастрофу, став Є. Візель. Популярністю користувався роман Г. Вука
«Вітри війни» (1972), за мотивами якого згодом
був знятий багатосерійний фільм. Бестселером
стала книга Л. Юріса «Міла 18» (1960), присвячена борцям гетто Варшави (російський переклад
«Бібліотека-Алія», 1989). Суперечливі відгуки
викликав роман Л. Епстайна «Єврейський цар»
(1979), в якому йшлося про співробітництво євреїв з нацистами. Життя єврейських партизанів
висвітлює книга Керолайн Хаддад «Секрет матері» (1985) [3, с. 244].
Наприкінці
ХХ
століття
активізується
процес дослідження єврейської літератури.
В 1980-1990-х рр. виходить цілий ряд книг літературно-критичного й мистецтвознавчого ґатунку, присвячених творчості євреїв не тільки
в США, але й в інших країнах світу. А. Бергер
досліджує тему катастрофи у творчості єврейських письменників США («Криза Завіту», 1985).
Подібній тематиці присвячена книга Р. Брема
«Міркування про інтерпретацію катастрофи
в мистецтві й літературі» (1990). Я. Блум і В. Річ
випускають монографію «Образ єврея в радян-
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ській літературі. Постсталінський період» (1985),
Ф. Боулмен вивчає внесок вихідців з Німеччини
в музичну культуру Ізраїлю («Країна, де течуть
два потоки», 1989). Огляд понад 800 фільмів з єврейськими персонажами й тематикою подає Патриція Еренс у книзі «Єврей в американському
кіно» (1985). Ч.Лібман і С. Коен зіставляють концепції іудаїзму, що склалися у жителів Ізраїлю
і у американських євреїв («Два світи – ізраїльський і американський досвід», 1990). С. Ліпцин
у книзі «Біблійні теми у всесвітній літературі»
(1984) підкреслює провідну роль біблійних мотивів для розвитку творчої уяви письменників.
Е. Вернер написав значну монографію, присвячену зв’язкам між літургією й музикою в синагозі
й церкві (1985). Творчість єврейських художників розглядається в книзі Х. Розенберга «Мистец
тво й інші серйозні матерії» (1985) [3, с. 246].
Висновки з проведеного дослідження
і перспективи. Таким чином, мотив як формально–змістова одиниця виконує структуротвірну, динамічну, імагогічну, жанротвірну та стильову функції. Він є реалізацією теми, рушієм
сюжету, впливає на характеристику образу, сприяє творенню художнього світу загалом. У мотиві
виявляється діалектика форми та змісту, загального та індивідуального. Типи мотивів можна
виокремлювати й досліджувати за різними параметрами: семантикою, походженням, засобами
втілення, традицією, ступенем повторюваності,
зв’язками з літературними напрямами, течіями
тощо. Кожна епоха та країна має свої переважа-
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ючі мотиви, існують мотиви, які актуальні для
всіх країн та часів. У кожного письменника свій
спектр мотивів, що дозволяє визначити домінанти творчості, своєрідність світобачення, еволюцію
художнього методу, традиції та новаторство митця. Категорія «мотив» у англомовному науковому
дискурсі досліджена багатьма літературознавцями, виділені групи, класифікації мотивів, багато
думок мають спільні та відмінні риси. Дана стаття може допомогти літературознавцям у дослідженнях більш широкого спектру мотивів.
Значне розмаїття мотивів характерне і для
американської література повоєнних років, яка
перетерпіла ряд значних змін та трансформацій, що були пов’язані з різними факторами:
впровадженням нових філософських концепцій,
«стиком» культурних і інтелектуальних цінностей, багатонаціональністю, кризою образу автора, стрімким розвитком постмодерністської літератури, що виникла та розвивалася на основі
французького постструктуралізму та підвищеного інтересу до різноманітних інтелектуально-філософських концепцій того часу. Цей період позначений цілою низкою літературно-критичних
і мистецтвознавчих праць, присвячених творчості американських євреїв у США та в інших країнах світу. Паралельно із суто американською
розвивалася американо-єврейська література,
в якій знайшли відбиток мотиву катастрофи
та релігійні мотиви. У 1970-1990-х роках увагу
американо-єврейських письменників привернули проблеми іудаїзму та єврейської релігії.
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СИТУАТИВНО-РОЛЬОВА ГРА ЯК ФОРМА ІНТЕРАКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ
У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ
Анотація. У статті пропонується визначення ситуативно-рольової гри як одного з найефективніших способів інтерактивного спілкування під час вивчення англійської мови студентами-юристами. Ситуативнорольова гра відноситься до одного з інструментів комунікативного підходу до вивчення іноземної мови для
спеціальних цілей. Цей підхід цілком виправданий сучасними цілями та відповідає стратегіям розвитку
лінгвістичних, психолого-педагогічних та суміжних наук. Саме ситуативно-рольова гра допомагає досягти високого рівня комунікативної компетенції в іноземній мові, не знаходячись серед її носіїв. Студентиюристи, використовуючи ситуативно-рольову гру, зможуть успішно оволодіти навичками іншомовного
міжкультурного спілкування шляхом формування та розвитку вмінь і навичок діалогічного спілкування.
Ключові слова: ситуативно-рольова гра, комунікативний підхід, діалогічне спілкування, інтерактивне
спілкування, комунікативна компетенція.
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SITUATIONAL ROLE-PLAY AS A FORM OF INTERACTIVE COMMUNICATION
IN TEACHING ENGLISH TO STUDENTS-LAWYERS
Summary. The article deals with the definition of the situational role-play as one of the most effective ways of
the interactive communicative approach in teaching English to students-lawyers. Situational role-play is one of
the instruments of teaching professional foreign language. This approach corresponds to the modern social and
scientific strategies and aims. Namely the situational role-play provides the high level of foreign language communicative competence without socializing in the native environment. Students-lawyers using the situational
role-play will successfully acquire the skills of cross-cultural communication, through perfecting the skills of
communication in a dialogue form.
Keywords: situational role-play, communicative approach, dialogical communication, interactive
communication, communicative competence.

остановка проблеми. Загальна стратеП
гія навчання іноземних мов визначається
потребами сучасного суспільства та рівнем роз-

витку лінгвістичних, психолого-педагогічних
та суміжних наук. Цією стратегією є комунікативний підхід, який зумовлює практичну межу
навчання і вивчення іноземних мов, а саме: оволодіння іншомовним, міжкультурним спілкуванням, шляхом формування та розвитку вмінь
і навичок діалогічного спілкування. Досягти високого рівня комунікативної компетенції в іноземній мові, не знаходячись серед її носіїв, дуже
важко. Саме у грі студент-юрист вільно імпровізує, виступає в ролі активного співрозмовника,
що і доводить необхідність застосування ситуативно-рольової гри, як одного з найефективніших
методів комунікативного підходу до вивчення
англійської мови у ВЗО студентами-юристами.
Комунікативний підхід до навчання іноземних
мов, при якому об’єктом навчання є мовна комунікативна діяльність, функціональні властивості
мови і мовлення є дуже актуальним на сучасному
етапі. Пошук шляхів навчання ефективного спілкування пов’язано з комунікативними потребами
майбутніх фахівців, а особливо юристів, у зв’язку
з розширенням міжнародних контактів України.
Комунікативний підхід включає вивчення прагматичних аспектів комунікації, співвідношення
мовних одиниць із діяльністю людини, вивчення
стратегій і тактик комунікантів.
Формування іншомовної компетенції є необхідною складовою навчання мов на сучасному
етапі, тому що вона допомагає фахівцям інте-

грувати у різні мовні колективи, відчувати себе
впевнено у будь-яких умовах спілкування. Комунікативний підхід до навчання іноземних мов
дає можливість викладачу навчити студентів
моделювати мовленнєві взаємодії, використовувати мову як засіб соціальної дії і взаємодії в умовах конкретних ситуацій спілкування.
Отже, перед заняттям з іноземної мови стоять
нові завдання: це насамперед підготувати людину майбутнього, людину, що здатна проявити
себе в умовах глобального багатокультурного простору, яка є відкритою до іншої культури, а отже,
і до спілкування з іншими. Основним завданням
викладання іноземних мов на сучасному етапі –
є навчання мови як повноцінного засобу спілкування, засобу міжкультурної комунікації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою застосування комунікативного
інтерактивного підходу до вивчення англійської
мови для спеціальних цілей займалися відомі фахівці. Д.Х. Хаймс дав визначення комунікативній компетенції як найбільш загальному
терміну для визначення можливостей особи.
Український методист-дослідник О.Б. Тарнопольський, який у своєму збірнику «Методика
навчання англійської мови» виділяє шість принципів організації навчальної діяльності студентів ВЗО,найважливішим з яких є принцип, що
реалізує комунікативну спрямованість навчання
загалом. К. Джонсон – британський методист, зазначив, що є два комунікативних підходи до вивчення іноземної мови: 1) досконала організація
навчальної програми; 2) методологія. Методисти
© Диндаренко О.А., 2019
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по-різному інтерпретують окремі види мовленнєвої діяльності, наприклад, В. Літлвуд, відомий
британський методист-дослідник, Джеремі Хармер, Джон Хайкрафт.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Для більшості викладачів є відомим явище структурно-компетентного,
але комунікативно-некомпетентного студента.
Це означає, що можливість правильно маніпулювати структурою мови є тільки частиною того,
що є включеним до процесу вивчення мови. Такий студент є здатним створювати граматичноправильні речення і в той самий час не може
створити простої комунікації. Тут є «щось інше»,
що потребує усвідомлення і це «щось» включає
в себе вміння сказати «правильну річ» у «правильний час».
У більш загальних термінах, ми можемо говорити про комунікативне вивчення мови, як про
таке, що розпізнає навчання як комунікативну
компетенцію, яка є його основною метою. Таке
мовне навчання відрізняється від більш традиційних підходів, у яких акцентується увага на
вивченні структурної компетенції у навчанні
іноземної мови .
Мета статті. Головною метою цієї роботи є довести, що такий функціонально-комунікативний
підхід до навчання іноземної мови, як ситуативно-рольова гра, дає можливість навчити студентів-юристів моделювати мовленнєві взаємодії,
розуміти інтенції комунікантів, використовувати
мову як засіб соціальної дії і взаємодії в умовах
конкретних ситуацій спілкування. Широке варіювання комунікативних інтенцій подано в діалогічному дискурсі, що застосовується у ситуативно-рольовій грі. Вивчення діалогічної форми
мови є дуже важливим, тому що діалог вважається найбільш природнім проявом мовленнєвої
активності, особливо у ситуативно-рольовій грі.
Виклад основного матеріалу. Д.Х. Хаймс
дав визначення комунікативній компетенції
як найбільш загальному терміну для визначення можливостей особи. Він стверджує, що
компетентність залежить від знання мови і від
вміння використовувати її залежно від ситуації.
Є декілька секторів комунікативної компетенції:
1) компетенція як граматичність; 2) компетенція
як відповідність контекстів; 3) компетенція як
прийнятне використання; /"whether or not smth
is in fact done"/; 4) компетенція як виконання.
Проблема комунікативної компетенції розглядається за допомогою комунікативного підходу до
вивчення мови. К. Джонсон – британський методист, зазначив, що є два комунікативних підходи до вивчення іноземної мови: 1) досконала
організація навчальної програми; 2) методологія. Точніше кажучи, перший підхід визначає,
що саме вивчати за комунікативним принципом,
а другий підхід показує, як і за допомогою яких
методів зробити навчання мови більш доступним. Комунікативний підхід є орієнтованим на
вивчення мови через спілкування. Використання мови у реальній комунікативній ситуації породило в рамках комунікативного підходу деякі
тенденції, релевантні для викладання іноземної
мови:1) комунікативна спрямованість усіх видів
навчання; 2) головним у процесі навчання є не
викладач, а студент («learner-centred approach»);

3) зацікавлення студентів процесом навчання
відповідно до їхніх інтересів, здібностей і потреб
(«the whole person approach»); 4) навчально-методичні матеріали подаються за ситуативнотематичним чи функціональним принципом;
5) основними видами роботи студентів є: а) парна робота (діалог); б) групова робота (полілог);
6) комунікативний підхід до вивчення мови породив нетрадиційне відношення до помилки.
Виникають питання: Що вважати помилкою?
і Яка природа помилки? Багато було сказано
про важливість комунікативного підходу, але що
таке комунікативність взагалі?
Усна комунікативність (спілкування), відповідно до тверджень Р. Скотта, – це тип діяльності, який передбачає спілкування двох чи більше
осіб і у якому обидва учасники є слухачами і співрозмовниками одночасно: вони повинні реагувати на те, що чують через репліки [1].
Український методист-дослідник О.Б. Тарнопольський у своєму збірнику «Методика навчання англійської мови» виділяє шість принципів
організації навчальної діяльності студентів на
2-му курсі ВЗО. Найважливішим і основним
принципом є 1-й принцип, що реалізує комунікативну спрямованість навчання загалом. Для
обґрунтування цього принципу слід проаналізувати, що ж є комунікативною особистісною організацією навчальної діяльності. Комунікативна
організація передбачає три основні умови:
1. Спрямованість навчання студента не на
здобуття мовних знань, а на вироблення навичок (граматичних, лексичних одиниць, фонетичних, мовленнєвих умінь), що забезпечують
можливість здійснення іншомовної мовленнєвої
діяльності під час спілкування, реалізацію мови
в актах комунікації.
2. Друга умова, пов’язана з реалізацією принципу комунікативної організації, передбачає
комунікативний характер вправ, що використовуються в навчальному процесі для вироблення
навичок і мовленнєвих умінь. (Принцип ситуативного мовленнєвого спілкування).
О.Б. Тарнопольський зазначає, що найдоречніше застосовувати вправи різних рівнів, а
найкраще – вправи найвищого рівня, призначені для засвоєння мовного матеріалу і розвитку
мовленнєвих умінь в реальній комунікативній
ситуації, а також таких, що відповідають меті навчання – розвитку комунікативної компетенції.
3. Формування у студентів спонукально-мотиваційної фази діяльності – створення потреби в іншомовному мовленнєвому спілкуванні.
Для цього потрібна висока позитивна мотивація: а) без мотивації мовленнєва діяльність взагалі не може розпочатися; б) сама ефективність
мовленнєвої діяльності зростає, коли є високою
позитивна мотивація. Отже, щоб забезпечити
комунікативний характер навчальної діяльності, необхідно організувати її з урахуванням особистостей тих, хто навчається; зробити їх особистісно-значущими («learner-centred
approach»). Іншими словами, потрібно взяти до
уваги їхню «особистісну індивідуалізацію» (добір матеріалів і завдань з чітким урахуванням
особистості кожного студента). Переважно мотивоване навчання забезпечує умови самовираження особи.
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Комунікативний підхід до викладання іноземної мови часто стає об’єктом критики через те, що
він спонукає студентів робити помилки, особливо
граматичні. Причина цих помилок є двозначною.
По-перше, це те, чого студента вчив викладач,
який вірить, що випадкові помилки граматики чи
вимови не мають ніякого значення.
По-друге, – студент може бути залученим
у мовленнєву ситуацію, до якої він не був підготовленим, і, намагаючись реалізувати її, робить
помилки. Саме цей факт показує наше ставлення і нашу реакцію на ці помилки.
Методисти по-різному інтерпретують окремі види мовленнєвої діяльності. Наприклад,
В. Літлвуд, відомий британський методист – дослідник в цій сфері, виділяє два основні типи
комунікативної діяльності: 1) функціональна
комунікативна діяльність; 2) соціальна інтерактивна діяльність. Дослідник-методист Джеремі
Хармер вважає, що основними видами роботи зі
студентами є:1) парна чи групова робота; 2) спілкування під контролем на початковому етапі;
3) читання вголос; 4) рольові ігри; 5) використання електронних носіїв.
Джон Хайкрафт виділяє такі види діяльності: І. Парну і групову; ІІ. Діалоги; III. Пов’язані
між собою розповіді (chain stories); IV. Імітаційні
розповіді (Mime stories); V. Розповідь анекдотів;
VI. Розмова; VII. Лекції – спілкування (talklectures); VIII. Імпровізації, рольові ігри (roleplays). А. Мелей, методист-дослідник з Великобританії, виділяє такі типи ігор: а) що ґрунтуються
на спостереженні (і пам’яті). You are a witness;
б) що ґрунтуються на інтерпретації (і вгадуванні).
Blurred focus, Back writing; в) що базуються на
індивідуальній чи груповій співпраці. The Name
Circle; г) настільні ігри. Monopoly, Diplomacy;
д) ігри з картками. Tarot; е) ігри з олівцем або
з папером. Consequences. Останній тип ігор дає
можливість перевірити практичне застосування
граматичних і лексичних конструкцій, спілкуючись іноземною мовою [2].
Ситуативно-рольова гра, яка в основному базується на розв'язанні конкретної, порушеної на
занятті викладачем проблеми, забезпечує оптимальну активізацію комунікативної діяльності студентів. Ситуативно-рольова гра активізує
прагнення студента-юриста до контакту один
з одним і викладачем, створює рівні умови в розмовній діяльності, руйнує традиційний бар’єр
невпевненості. Ситуативно-рольові ігри позитивно впливають на формування пізнавальних інтересів студентів-юристів, сприяють свідомому засвоєнню іноземної мови, розвитку таких якостей,
як самостійність, ініціативність [5]. Рольова гра
придатна для кожного виду роботи з мовою: у ході
рольової гри використовуються різноманітні граматичні структури, інтонаційні моделі, значний
обсяг лексичного матеріалу. Велика роль приділяється непідготовленому мовленню студентів. У цьому плані ситуативно-рольова гра може
перевершити можливості будь-якої іншої парної
чи групової діяльності. Рольова гра тренує студентів-юристів говорити в будь-якій ситуації на
будь-яку тему. Істотною перевагою рольової гри
перед іншими формами навчання є стовідсоткова зайнятість студентів, а також концентрація
уваги її учасників протягом усієї гри.
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Отже, рольова гра має великі можливості
в практичному, освітньому і виховному аспекті.
Гра залучає до активної пізнавальної діяльності
кожного студента окремо і всіх разом і тим самим
є ефективним засобом організації навчального
процесу. У процесі рольової гри відбувається одночасне удосконалення і розвиток навичок у використанні мовного матеріалу, але це на даному
етапі периферійна задача, головне – це спілкування, мотивоване ситуацією і роллю [3]. Одним із
шляхів створення комунікативної ситуації є ситуативно-рольові ігри, які сприяють реалізації міжособистісного спілкування на занятті. Рольова гра
орієнтує студента-юриста на планування особистої
мовленнєвої поведінки і прогнозування поведінки
співрозмовника. Рольова гра передбачає елемент
перевтілення юриста у представника певної соціальної групи, професії тощо. Через це рольові ігри
часто сприймаються як реальна дійсність: студенти мають можливості для самовираження, яке
здійснюється у рамках цих ролей. Кожен гравець
виступає як частина соціального оточення інших
і демонструє шаблон, в рамках якого він може
спробувати свою власну чи групову поведінку [4].
Кінцевою метою рольової гри є відпрацювання комунікативних навичок і вмінь. Учасники рольової гри не тільки роблять повідомлення з певної
теми, але й невимушено вступають у бесіду, намагаються підтримати її, цікавляться думкою інших, обговорюють різні точки зору, кожен прагне
висловити свою думку, і таким чином розмова стає
невимушеною, що власне і є реалізацією комунікативного підходу. Адже створена умовна ситуація, в якій відбувається невимушене спілкування
із залученням соціальних ролей, тобто моделюються реальні умови комунікації.
Висновки і пропозиції. У сучасних умовах
швидкого розвитку інформаційних технологій
та збільшення джерел інформації процес навчання вимагає більш ефективних та сучасних
методів викладу інформації. Ці методи повинні
дозволити тим, хто навчається, отримувати достатній обсяг навчального матеріалу та забезпечити достатній рівень оволодіння цим матеріалом. На сьогоднішній день такі методи навчання
називаються інтерактивними, й їх існує достатня кількість. Основною ідеєю ситуативно-рольової гри, як одного з інтерактивних методів, є те,
що вона базуються на взаємодії між викладачем та студентами, а також позитивно впливає
на розвиток та успіхи в навчанні його суб’єктів:
розвивається критичне мислення, розвивається
вміння вирішувати конкретні задачі, швидко
приймати рішення, знаходити другорядні шляхи розв’язання конкретних задач, вести діалог,
відстоювати власну думку.
З короткого огляду теоретичних та практичних аспектів проблеми використання ситуативно-рольової гри стає зрозуміло, наскільки
комплексним та багатогранним є використання
комунікативних завдань у процесі вивчення іноземної мови у ВЗО. Враховуючи те, що основна
функція мови є комунікативна, комунікативний
підхід до вивчення іноземної мови можна без
перебільшення назвати основним, найважливішим. При цьому навчання повинно бути спрямоване не на вивчення граматики чи лексики
іноземної мови, а на вивчення комунікативної
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компетенції, тобто уміння правильно використовувати мову у відповідних реальних комунікативних ситуаціях. Навчання необхідно проводити з використанням певних тренувальних вправ
найвищого рівня, щоб розвинути комунікативні
навички у студентів у понятійній навчальній
програмі синтезу граматичної і ситуативної навчальних програм, що є найбільш доречною для
організації навчальної діяльності у ВЗО, оскільки акцентує основну увагу на комунікативній
компетенції у вивченні іноземної мови.
Комунікативний напрям розвивається паралельно з розвитком комунікативної лінгвістики, соціальної психології та соціології на основі
одержання досвіду у навчальному процесі, що
дає можливість і далі досліджувати це питання.
Світова практика викладання англійської
мови як іноземної, що є мовою міжнародного
спілкування, свідчить про значний внесок кому-

нікативного напряму у вирішення соціального
замовлення світової співдружності: забезпечити
спілкування усіх її членів «на рівних правах».
Практика і навчання визначають еволюцію
поглядів і пошук поєднання комунікативності
з власне тренувальними вправами, рух «від мови
до спілкування» і «від спілкування до мови».
У відповідності до вищезгаданого, ситуативно-рольову гру можна розглядати як прийом
та засіб особистісно-орієнтованого підходу. Тому
що умови і проведення гри надають можливості для здійснення індивідуалізації: підбору
мовленнєвих партнерів і груп з урахуванням
спільності їх інтересів, варіативних мовленнєвих
завдань, підбору мовленнєвих партнерів з урахуванням їх рівня володіння іноземною мовою, розмежування режимів виконання та обсягу вправ
для студентів-юристів з різним рівнем володіння
мовленнєвою діяльністю тощо.
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остановка проблеми. Створення якісП
но іншої системи навчання у вищому навчальному закладі освіти є неможливим без

урахування та використання потенціалу нових
технологій навчання, серед яких особливе місце
належить інформаційно-комунікативним технологіям, що ґрунтуються на дидактичному потенціалі комп’ютерних засобів. Вони забезпечують необхідні умови для активізації пізнавальної та мовної
діяльності кожного студента, надаючи можливість
засвоїти новий матеріал, одержати достатню країнознавчу, професійну інформацію, ознайомитися з великою кількістю оригінальних текстів для
формування необхідних навичок й умінь.
Використання інформаційних технологій
розкриває величезні можливості комп’ютера як
засобу навчання з застосуванням мультимедійних навчальних програм. Комп’ютер допомагає
у проведенні тестування, моніторингу навчального процесу, під час підготовки дидактичних
матеріалів, використання ресурсів і послуг Інтернету для аудиторної і самостійної роботи, а
також у проектній діяльності студентів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У вирішенні проблеми формування комунікативної компетенції при використанні педагогічних
технологій на заняттях з іноземної мови брали
участь відомі зарубіжні та вітчизняні науковці.
Зокрема, Бех П. розглядав вивчення іноземних
мов у навчальних закладах з позицій комунікативної орієнтації. Грецька О.О. досліджувала
використання електронних енциклопедій у навчанні іноземних мов. Нові технології у вивченні
студентами іноземних мов були предметом наукових пошуків Гусак Т. У свою чергу Коновець С.
аналізувала креативні освітні технології у практиці сучасної школи. Методичний огляд мультимедійних комп'ютерних курсів з німецької мови
здійснювала Палій О.А. Паненко І.О. ділилася
досвідом використання мультімедійної програми
REWARD при викладанні англійської мови у вищому навчальному закладі. Петровський А.В.
та Китайгородська Г.А. досліджуючи методи інтенсивного навчання іноземних мов торкалися
окремих питань активізації навчальної діяльності. Використання комп’ютерних технологій у навчанні іноземної мови простежувала Попова Г.С.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Незважаючи на низку
наукових робіт, присвячених даній проблематиці, окремі її аспекти, а саме: мультимедіа та його
можливості в організації процесу навчання студентів іноземної мови, потребують подальшого
дослідження.
Ціль та завдання. Метою статті є визначити теоретико-методологічні засади використання
інноваційних технологій у навчанні іноземної
мови, а також дослідити особливості використання інноваційних технологій при навчанні
німецької мови як другої іноземної у вищому навчальному закладі.
Задля досягнення мети є необхідним вирішення низки завдань, зокрема:
1) окреслити поняття педагогічної технології
у сучасному освітньому просторі;
2) простежити процес формування комунікативної компетенції при використанні педагогічних технологій на заняттях з іноземної мови;
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3) з`ясувати особливості використання сучасних педагогічних технологій при навчанні іноземних мов.
Виклад основного матеріалу. Відомо, що
педагогічна технологія – це розділ науки, який
розробляє мету, зміст, методи навчання; проектує педагогічні процеси; опис самого процесу
навчання і виховання, який здійснюється для
досягнення визначених результатів; сам педагогічний процес, у якому пов'язані особистісні,
інструментальні, методологічні засоби. Водночас – це змістовна техніка реалізації навчального процесу, проектування і опис процесу формування особистості слухача для досягнення
попередньо визначеного результату навчання.
У постіндустріальному, інформаційному суспільстві проблема комунікації є досить актуальною. Особливо це стосується освітньої сфери,
покликаної забезпечити підготовку студента до
життя у світі різноманітних зв'язків, відносин,
комунікативних можливостей. Одним із джерел їх розвитку є перекладацька комунікація як
особливий тип активного взаємообміну інформацією у професійній діяльності.
Основною метою навчання іноземних мов у вищому навчальному закладі є розвиток здібностей
студентів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Ця мета передбачає взаємопов'язаний
комунікативний і соціокультурний розвиток слухачів засобами іноземної мови для підготовки їх
до міжкультурного спілкування у різноманітних
сферах життєдіяльності.
Компетентність у навчанні мов часто асоціюється з поняттям «комунікативна компетенція».
У більш загальному розумінні поняття «компетентність» означає відповідність вимогам, встановленим
критеріям та стандартам у відповідних сферах діяльності та при вирішенні певного типу завдань,
володіння необхідними активними знаннями, здатність впевнено досягати результатів та володіти ситуацією. Поняття «компетенція» вперше стало вживатися у США в 60-ті роки в контексті діяльнісного
навчання, метою якого було готувати спеціалістів,
здатних конкурувати на ринку праці. Спочатку
«компетенції учнів» розглядалися як прості практичні навички, які формувалися в результаті автоматизації знань, пізніше компетенції перетворилися в одиниці навчальної програми.
Комунікативна здатність людини, на думку
фахівців, ґрунтується на таких компетенціях як
мовленнєва, мовна, дискурсивна, соціокультурна та соціолінгвістична, стратегічна (розвиток
здатності слухачів до самостійного навчання і самовдосконалення, бажання спілкуватися, слухати, розуміти інших, адекватної оцінки та самооцінки) [6, с. 128].
Отже, мовленнєва компетенція ґрунтується
на чотирьох видах компетенцій: в аудіюванні,
говорінні, читанні та письмі. Мовленнєві навички є складовою частиною мовленнєвих умінь.
Зазначимо, що компетенція у говорінні включає
компетенцію в діалогічному та монологічному
мовленнях, отже, у студентів необхідно формувати вміння користуватися обома видами мовлення.
Мовна компетенція – інтегративна, включає
мовні знання (лексичні, граматичні, фонетичні
та орфографічні) та відповідні навички.
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Дискурсивна компетенція включає комунікативні вміння, пов'язані з умовами реалізації
окремих мовленнєвих функцій із застосуванням
адекватних мовних моделей-зразків. Це – здатність керувати мовленням та структурувати його
за допомогою тематичної організації, зв'язності,
логічної організації, стилю та реєстру, риторичної ефективності.
Соціокультурна та соціолінгвістична – це
знання, уміння використовувати у спілкуванні
та пізнанні іншомовні соціокультурні і соціолінгвістичні реалії. У свою чергу, у межах соціокультурної компетенції можна виділити країнознавчу, тобто знання про культуру країни, мова якої
вивчається (знання історії, географії, економіки,
державного устрою, традицій) та лінгвокраїнознавчу компетенцію. Остання передбачає оволодіння особливостями мовленнєвої та немовленнєвої (тобто міміка, жести) поведінки носіїв мови
в певних ситуаціях спілкування. Іншими словами, сформованість у студентів цілісної системи
уявлень про національно-культурні особливості
країни, «що дозволяє асоціювати з мовною одиницею ту ж інформацію, що і носій мови, і досягти
у такий спосіб повноцінної комунікації» [6, с. 135].
Стратегічна компетенція передбачає уміння
вибирати ефективні стратегії для розв'язання
комунікативних завдань; розвиток здатності слухачів до самостійного навчання і самовдосконалення, бажання спілкуватися, слухати і розуміти інших, планувати навчальний процес, уміння
адекватної оцінки та самооцінки.
Професійно-педагогічна комунікація – це система безпосередніх чи опосередкованих зв'язків,
взаємодій педагога, що реалізуються за допомогою вербальних і невербальних засобів, засобів
комп'ютерної комунікації з метою взаємообміну інформацією, моделювання й управління процесом
комунікації, регулювання педагогічних відносин.
Прикладом опосередкованої професійно-педагогічної комунікації є дистанційне навчання, що
передбачає комунікацію між викладачем і студентами (система «людина-комп'ютер-людина»)
за допомогою спеціальних технічних засобів
(компакт-диски, комп'ютерні мережі, аудіографічна форма, відеоконференції тощо).
Як зазначає Селевко Г., однією з передумов
досягнення викладачем комунікативної мети
є досконале володіння вербальними засобами
спілкування (мовою, мовленням). Провідна роль
у даному випадку належить усному мовленню
(діалог, монолог, полілог), за допомогою якого
розв'язуються професійні педагогічні завдання,
відбувається передача інформації іншим людям з метою впливу на їх поведінку, діяльність,
та писемному мовленню як чиннику загальної
культури і грамотності викладача. Прогнозування процесу комунікації, передбачення його наслідків, своєчасне їх коригування забезпечується
внутрішнім мовленням [12, с. 73].
Категорією, яка б із достатньою повнотою
та точністю відображала названі аспекти комунікативної діяльності викладача, може бути комунікативна компетентність. Для розуміння сутності комунікативної компетентності певне значення
мають дослідження готовності особистості до спілкування, які засновані на використанні інтегрального поняття «готовність» для інтерпретації

емпіричних даних. Психологічна готовність до
певної діяльності, стверджує О.В. Петровський,
«є істотною передумовою її цілеспрямованості, регулювання, стійкості та ефективності» [10, с. 286].
Вона є цілісним виявленням особистості, включаючи її переконання, погляди, ставлення, почуття, вольові та емоційні якості, знання, навички і уміння, установки. Вона допомагає людині
успішно виконувати свої обов'язки, правильно
використовувати знання, досвід, особисті якості,
зберігати самоконтроль та перебудовувати свою
діяльність при появі несподіваних перепон.
У ряді досліджень проаналізовано співвідношення комунікативної компетентності і комунікативних здібностей особистості. Компетентність
при цьому трактується як домінуюча форма активності особистості, сформованість відповідних
навичок та вмінь, ступінь освоєння певної діяльності. Здібності ж характеризуються як потенційні можливості та задатки, від яких залежить
швидкість, якість і рівень сформованості відповідної компетентності.
Під комунікативними здібностями розуміють
індивідуально-психологічні та психофізіологічні
особливості людей, що забезпечують успішну взаємодію партнерів і успішне розв'язання комунікативних задач. Комунікативну компетентність
Пассов Є.І. [9] інтерпретує як здатність людини
встановлювати та підтримувати необхідні контакти з іншими людьми. До її складу входить певна
сукупність знань та умінь, що забезпечують ефективний перебіг комунікативного процесу.
Відповідно до змісту, форм та функцій педагогічного спілкування, комунікативна компетентність викладача має охоплювати такі сфери:
– компетентність у здійсненні перцептивної,
комунікативної та інтерактивної функції спілкування;
– компетентність у реалізації насамперед
суб'єкт-суб'єктної взаємодій з партнерами по
спілкуванню;
– компетентність у розв'язанні як продуктивних, так і репродуктивних задач спілкування;
– компетентність у реалізації як поведінкового, операційно-інструментального, так і особистісного, глибинного рівня спілкування [9, с. 118].
Визначальну сторону комунікативної компетентності викладача у сучасних умовах, на думку дослідника, становить «компетентність саме у суб'єктсуб'єктному спілкуванні у вирішення продуктивних
задач, в оволодінні глибинним, особистісним рівнем
спілкування з іншими людьми» [9, c. 119].
У структурі комунікативної компетентності,
повинно міститись:
1) Гностичний компонент – це система знань
про сутність, структуру, функції та особливості
спілкування взагалі та професійного зокрема.
А також знання про стилі спілкування, зокрема
про особливості власного комунікативного стилю. До гностичного компоненту дослідники відносять фонове знання, тобто загальнокультурну
компетентність, яка, не маючи безпосереднього
відношення до професійного спілкування, дозволяє вловити, зрозуміти, приховати натяки,
асоціації тощо, тобто зробити розуміння більш
емоційним, глибоким, особистісним та творче
мислення, внаслідок якого спілкування виступає
як різновид соціальної творчості.
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2) Когнітивний компонент, до якого належать культура мовлення, загальні та специфічні комунікативні уміння, що дозволяють успішно встановлювати контакт із співрозмовником,
адекватно пізнавати його внутрішні стани, керувати ситуацією взаємодії з ним, застосовувати
конструктивні стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях. Експресивні уміння забезпечують адекватний висловлюванням міміко-пантомімічний супровід.
3) Емоційний компонент передбачає установку
на спілкування, інтерес до іншої людини, готовність
вступати з нею в особистісні, діалогічні взаємини,
інтерес до власного внутрішнього світу, а також позитивна Я-концепція й адекватні вимогам професійної діяльності психоемоційні стани [4, с. 92].
Висновки і пропозиції. Отже, у світлі сучасних тенденцій модернізації вітчизняної освіти до
рівня європейської, потужним стимулом до пошуку нових, більш ефективних шляхів засвоєння будь-якої іноземної мови служить можливість
спілкування з його носіями, що втілилася в усвідомленні конкретної та важливої мети викладання іноземної мови – формування комунікативної культури. Єдиний європейський простір
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пропонує «мобільність» викладачів і студентів.
Передбачається, що освіта в усьому світі повинна
відповідати міжнародним кваліфікаційним вимогам, щоб фахівець незалежно від того, де саме
він одержав освіту, почував себе впевнено в будьякій країні. У зв'язку із цим, завданням викладача іноземної мови у вищому навчальному закладі є розвиток міжкультурної компетенції.
Сучасні педагогічні технології навчання
можуть бути реалізовані через інтерактивне
навчання. Інтерактивне навчання – це, насамперед, діалогове навчання, під час якого
здійснюється взаємодія вчителя та учня. До інтерактивних методів навчання належать метод
проектів, асоціативний кущ, мікрофон, робота
в парах, робота в групах, мозковий штурм, мозаїка, технологія співпраці, модульне навчання.
Вважаємо, що для навчання міжкультурному спілкуванню необхідно розширити зміст навчання за рахунок включення до курсу іноземної
мови ряду компонентів, націлених на розвиток
міжкультурної компетенції – соціокультурних,
соціолінгвістичних, лінгвокраїнознавчих (наприклад, курси бізнес-мовлення, країнознавства
на старшому етапі навчання).
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КОМПОНЕНТИ КОМПЕТЕНЦІЇ ІНШОМОВНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК
ВАЖЛИВОЇ ЧАСТИНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
У НЕЛІНГВІСТИЧНІЙ МАГІСТРАТУРІ
Анотація. Однією з обов’язкових вимог до підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр»
є володіння ними іноземною мовою як засобом ділового спілкування. Компетенція іншомовного ділового
спілкування майбутнього магістра є важливою частиною його професійної підготовки. Ця компетенція
охоплює ключові компетенцї: комунікативну, психологічну, інформаційну, культурологічну, соціальну та
професійну. Своєю чергою, ключові компетенції включають низку компетенцій, що є взаємопов’язаними
та доповнюють одна одну. Формування цих компетенцій доцільно здійснювати на основі міждисциплінарного підходу.
Ключові слова: нелінгвістична магістратура, здобувач вищої освіти освітнього рівня «магістр»,
ділова іноземна мова, іншомовне ділове спілкування, компетенція, компетенція іншомовного ділового
спілкування.
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COMPONENTS OF THE COMPETENCE OF FOREIGN LANGUAGE BUSINESS
COMMUNICATION AS AN IMPORTANT PART OF THE PROFESSIONAL TRAINING
OF THE MASTERS TAKING THE NON-LINGUISTIC MASTER’S COURSE
Summary. One of the necessary demands to training the future masters is their command of the foreign
language as the means of business communication. The master’s competence of foreign language business
communication is an important part of his/her professional training. This competence embraces the key competences: communicative, psychological, informational, culturological, social and professional. In its turn, the
key competences involve a range of interconnected competences that supplement each other. It is advisable to
use the interdisciplinary approach to form these competences.
Keywords: non-linguistic Master’s course, student, master, business foreign language, foreign language
business communication, competence, competence of foreign language business communication.

остановка проблеми. Україна постійно
П
розширює міжкультурні контакти в галузі науки, виробництва, освіти, культури тощо.
Перед закладами вищої освіти в зв’язку зі зміною парадигми вищої освіти ставляться нові
цілі та завдання, які вимагають ефективніших
і більш дієвих способів, методів і технологій їх досягнення, що також стосується і навчання іноземної мови здобувачів вищої освіти, зокрема освітнього рівня «магістр». Збільшення зарубіжних
контактів нашої держави, активізація процесів
європейської та світової інтеграції суттєво підвищує значущість іноземних мов у системі освіти.
Саме тому в умовах сьогодення зростає значення
ефективного викладання іноземних мов, пошуків нових, досконаліших підходів і технологій їх
навчання, які забезпечили б досягнення високих
результатів [4, с. 1]. Тому мова йдеться про підготовку висококваліфікованих фахівців, які повинні володіти компетенціями усного та писемного спілкування іноземною мовою. Соціальне
замовлення на навчання іноземної мови як основи міжкультурної комунікації свідчить про необхідність інтеграції здобувачів у світове мовне
та культурне середовище із збереженням своєї
національної ідентичності та толерантного ставлення до інших культур.
Іноземна мова слугує необхідним важелем
професійної діяльності, оскільки академічна
та трудова мобільність, єдині міжнародні освітні стандарти, спільна трудова та науково-дослідна діяльність передбачають володіння нею.
© Зеленська О.П., 2019

Іноземна мова сприяє реалізації практичної
мети (оволодіння мовою для професійного та ділового спілкування); освітньої мети (підвищення загальної культури, отримання предметних
та міжпредметних знань, оволодіння різними
вміннями та навичками); виховної мети (формування наукового світогляду, відповідальності,
моралі, толерантності особистості майбутнього
магістра); розвиваючої мети (розвиток інтелектуальної, мотиваційної та емоційної сфер особистості, формування самосвідомості та особистісної
рефлексії). Навчання іноземної мови уможливлює пізнавальний, психічний та особистісний
розвиток здобувачів: пізнавальний розвиток –
становлення інтелекту, розвиток механізмів пізнання; розвиток психічних структур і змісту
діяльності – становлення цілей, мотивів, їх розвиток і співвідношення; засвоєння способів і засобів діяльності; особистісний розвиток – ціннісні
орієнтації, самопізнання, самооцінка, взаємодія
з соціальним середовищем [9].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Різні аспекти навчання ділового спілкування,
зокрема іншомовного є предметом дослідження науковців (Н. Бідюк, А. Бичок, С. Бучацька,
Н. Гайдук, О. Каверіна, О. Канюк, І. Ключковська, А. Коваль, С. Козак, В. Любашина, Н. Микитенко, Л. Морська, Л. Нагорнюк, Л. Паламар,
Ю. Пассов, О. Сніговська, Н. Соболь, М. Степанова, N. Brieger, S. Ehrenreich, M. Gordon, S. Kuiper,
M. Schutzler, T. Thitthongkam, J. Walsh, M. Wolf,
D. Zagan-Zelter, S. Zagan-Zelter та інші).
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Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Проте актуальність та недостатня розробка проблеми навчання ділової
іноземної мови здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр» (змісту курсу ділової іноземної
мови, способів інтенсифікації навчання ділової
іноземної мови, шляхів удосконалення вмінь
спілкування в діловому контексті, створення
практичних рекомендацій щодо її ефективного
навчання тощо) стали основою для подальшого
дослідження.
Мета статті. Завданням цього дослідження
стало визначення ролі та цілей іноземної мови
в діловому спілкуванні майбутніх магістрів, аналіз компонентів компетенції іншомовного ділового спілкування, оскільки ділова іноземна мова
має специфічний мовний корпус, зосереджується
на специфічних видах комунікації у специфічному контексті [12, p. 245]. А здобувачі вищої
освіти освітнього рівня «магістр» вже володіють
фонетикою, лексикою, зокрема і професійною,
граматикою, усіма видами мовленнєвої діяльності (читання, письмо, говоріння, аудіювання)
на певному рівні (на жаль, не завжди достатньо
високому), тобто мають відповідну іншомовну
підготовку окрім професійних знань, набутих під
час навчання в бакалавраті.
Виклад основного матеріалу. Спілкування визначається як універсальний процес, в якому люди взаємодіють з і через символи, для того,
щоб створити та тлумачити значення [11]. Воно
передбачає що говорити (повідомляти), з якою
метою і з яким відношенням, тобто важливими
є соціально-комунікативна позиція і роль мовця,
комунікативна спільність співрозмовників, вид
і сфера спілкування. Ділове спілкування – вид
спілкування, мета якого є обмін інформацією
в професійній, комерційній та некомерційній
сферах діяльності [1, с. 57]. Суспільний розвиток України свідчить про те, що суспільству необхідна система формування сучасної культури
ділового спілкування в різних сферах науки,
виробництва, освіти тощо, оскільки вони динамічно розвиваються і вимагають утвердження
цивілізованих форм ділової комунікації, що відповідає міжнародним стандартам та без якої неможлива ефективна професійна діяльність. Значення ролі іноземної мови в діловому управлінні
полягає у спілкуванні з клієнтами, конкурентами, роботодавцями, службовцями, працівниками та колегами [10]. Іноземна мова є не лише
об’єктом вивчення, але й засобом удосконалення
комунікативної та професійної компетенцій. Комунікативна компетенція передбачає володіння
лінгвістичною компетенцією, знання про мову,
наявність умінь співвідносити мовні засоби із завданнями та умовами спілкування, розуміння
відношень між комунікантами, вміння організовувати мовленнєве спілкування із врахуванням
соціальних норм поведінки і комунікативною
доцільністю висловлювання. Іноземна мова допомагає розвивати навички повідомляти, описувати, пояснювати, розглядати, коментувати, доводити, спростовувати тощо.
Іншомовне ділове спілкування є видом чітко
регламентованого спілкування, що передбачає
володіння партнерами відповідним рівнем іншомовної професійної компетентності для встанов-

95

лення, розвитку і поглиблення контактів у ситуаціях іншомовного спілкування, змістом яких
є соціально-значуща спільна діяльність, спрямована на вирішення проблем шляхом співставлення предметних позицій, полярних точок зору
і пошуку прийнятних для всіх партнерів варіантів розв’язання [7, с. 6–7]. Ділова іноземна мова
сприяє оволодінню навичками самопрезентації,
розвитку наукового мислення та професійного
мовлення здобувачів вищої освіти, оволодінню
знаннями лексики ділового іншомовного спілкування та ділового мовленнєвого етикету, встановленню контактів, орієнтації в ситуаціях не
лише ділового чи професійного характеру, але
й культурній і побутовій сферах, вмінню обговорювати ділові та професійні проблеми, питання
та приймати рішення, оскільки повноцінне спілкування передбачає, з одного боку, адекватну
інтерпретацію мовленнєвої поведінки партнера,
а з іншого боку, – оформлення своїх думок для
носіїв іншої культури [3].
Практична мета навчання ділової іноземної
мови здобувачів вищої освіти освітнього рівня
«магістр» передбачає оволодіння усним та писемним спілкуванням іноземною мовою у єдності її компетенцій, які визначають культурний
контекст функціонування мови, а також рівні
володіння мовою: лінгвістична компетенція,
мовленнєва компетенція, соціокультурна компетенція, компенсаторна компетенція, навчально-пізнавальна компетенція (вміння, необхідні
для самостійного оволодіння іноземною мовою);
прагматична компетенція (функціональне вживання лінгвістичних засобів: продукування мовних функцій, актів мовлення тощо). Крім того,
ділова іноземна мова вирішує завдання формування компетенції іншомовного ділового спілкування, яка передбачає оволодіння здобувачами
знаннями та формування в них умінь і навичок
ефективного та дієвого спілкування не лише
в діловій та професійні сферах, але й ситуаціях
повсякденного життя. Формування компетенції
іншомовного ділового спілкування в магістратурі немовного спрямування повинно здійснюватися на основі міждисциплінарного підходу. Цей
підхід об’єднує лінгвістичне, професійне, психологічне та культурологічне спрямування навчання магістрантів [6, с. 81]. Мова йдеться про
формування відповідних компетенцій, сукупності знань, вмінь та навичок щодо іноземної мови.
Тому лінгвістичну, професійну, психологічну
та культурологічну складові компетенції іншомовного ділового спілкування можна розглядати
як ключові, що об’єднують відповідні компетенції, які є взаємопов’язаними та доповнюють одна
одну. Сюди можна додати ще соціальний компонент (компетенцію), оскільки поза суспільством,
поза соціальним життям, соціальних взаємовідносин, спілкування людина взагалі не може
формуватися і розвиватися як особистість. Міждисциплінарній підхід до навчання максимально сприяє розвиткові не тільки загальнопредметних, але й ключових компетенцій, серед яких
важливе місце займають такі, як комунікативна,
інформаційна, науково-дослідна компетенції
та робота в групі [2].
 Комунікативна компетенція (здатність правильно використовувати мову в різноманітних
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соціально детермінованих ситуаціях, готовність
до мовленнєвої взаємодії та взаєморозумінню, до
спілкування):
• лінгвістична компетенція (здатність розуміти чи продукувати безмежне число правильних
у мовному відношенні речень за допомогою засвоєних мовних знаків і правил їх поєднання);
• вербально-комунікативна компетенція
(здатність враховувати під час мовленнєвого
спілкування контекстуальну доречність і вживаність мовних одиниць для реалізації когнітивної
та комунікативної функцій);
• вербально-когнітивна компетенція (здатність
обробляти, групувати, запам’ятовувати та при необхідності згадувати відомості, знання, фактичні
дані, використовуючи їх мовні позначення);
• стратегічна компетенція (здатність використовувати вербальні та невербальні засоби
в разі виникнення проблем у спілкуванні, вміння компенсувати відсутність або недостатність
знань, мовного, мовленнєвого, культурного чи
соціального досвіду спілкування в іншомовному
середовищі);
• дискурсивна компетенція (здатність особи розуміти різні види комунікативних висловлювань, будувати цілісні, логічні тексти різних
функціональних стилів в усному та писемному
мовленні, використовуючи різноманітні лінгвістичні засоби та лексичні одиниці);
• компенсаторна компетенція (знання структурних елементів мовленнєвих формул іноземної
мови, мовних, мовленнєвих національно-культурних особливостей мови, вербальних і невербальних засобів компенсації, необхідних для
комунікації, вміння реалізовувати мовленнєвий
намір для спілкування із співрозмовником).
 Інформаційна компетенція (вміння працювати з різними джерелами інформації, інформаційними технологіями, програмним забезпеченням та самостійно шукати, вибирати, аналізувати,
класифікувати, обробляти, узагальнювати, повідомляти та передавати необхідний матеріал):
• лінгвоінформаційна компетенція (вміння особистості використовувати мову та мовний
матеріал у процесі спілкування для здійснення
ефективної інформаційної діяльності та усвідомлення відповідальності за її наслідки, вміння висловлювати згоду/незгоду, задавати запитання,
порівнювати, пояснювати точку зору, оцінювати
роботу, інтерпретувати дані тощо).
 Психологічна компетенція (вміння використовувати особистісні ресурси, оптимізувати
зовнішню та внутрішню активність, створювати
продуктивні моделі саморозвитку, вирішувати
завдання, використовуючи професійний і особистісний досвід);
• лінгвопсихологічна або персуазивна компетенція (вміння вербального впливу на ментальну сферу співрозмовника (засобами комунікативних стратегій переконання) для зміни його
поведінки, спонукання до здійснення чи відмови
від здійснення певних посткомунікативних дій
в інтересах мовця);
• соціально-психологічна компетенція (володіння соціальними та культурно зумовленими
знаннями, специфічними для певної нації моделями поведінки з використанням комунікативної техніки, притаманної відповідній культурі).

 Соціальна компетенція (розвиток особистості як соціального індивіда, як суб’єкта пізнання,
спілкування, діяльності, особистісного удосконалення; розвиток вмінь і бажання взаємодіяти
з іншими учасниками спілкування);
• соціолінгвістична компетенція (вміння
мовця організовувати свою мовленнєву поведінку відповідно до ситуації спілкування, обирати
та використовувати адекватні мовні форми та засоби у відповідності з метою, комунікативним завданням, соціальною роллю, ситуацією тощо
спілкування);
• соціокультурна компетенція (знайомство
з соціокультурним контекстом, в якому використовується іноземна мова, з особливостями національного менталітету інших народів, здатність
оперувати системою соціокультурних знань національно-культурних особливостей носіїв мови, їх
соціальної і мовленнєвої норм поведінки та етикету, звичок і традицій; інтегруватися в систему
світової та національної культур);
 Культурологічна компетенція (розвиток
світосприйняття та комунікативної культури,
способу мислення здобувача, знання історикокультурного, соціокультурного, етнокультурного
матеріального та духовного фону та вміння використовувати їх для досягнення взаєморозуміння
з представниками інших культур);
• лінгвокультурологічна компетенція (знання
про культуру, втілену в національну мову, особистісні якості, набуті в процесі засвоєння культурних цінностей, виражених в мові, та які регулюють комунікативну поведінку носіїв цієї мови);
• міжкультурна компетенція (здатність критично та аналітично розуміти рідну та чужу культуру,
до спілкування з представниками різних культурних соціумів як на побутовому, так і професійному
рівнях; повага до культури співрозмовника, цілого
народу та представників національної та етнічної
меншості, вміння уникати конфліктів);
• лінгвокраїнознавча компетенція (знання національний звичаїв, традицій, реалій країни, мова
якої вивчається, лексичних одиниць з національно-культурною семантикою та вміння їх застосовувати в ситуаціях міжкультурного спілкування);
• аксіологічна компетенція (створення оптимальних умов для засвоєння духовних цінностей,
формування системи ціннісних орієнтацій про
ключові концепти культури народу, мова якого
вивчається, як основи поведінки, відношення
та свідомості здобувачів; здатність бачити та розуміти навколишній світ, орієнтуватися в ньому,
усвідомлювати свою роль і призначення; відображення у свідомості та поведінці майбутнього
фахівця професійних ціннісних орієнтацій);
 Професійна компетенція (формування
професійних, комунікативних та особистісно-ділових якостей, набуття професійних навичок,
досвіду, знань та вмінь; психологічні, особистісні та психофізіологічні зміни, які відбуваються
у фахівця в процесі оволодіння та виконання
певної діяльності; високий рівень креативності,
ціннісні орієнтації, готовність і здатність діяти
у відповідності з вимогами справи, що забезпечують новий ефективніший рівень вирішення професійних завдань у певних умовах);
• лінгвопрофесійна компетенція (володіння
засобами правильного використання мови про-
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фесії, різних лінгвістичних засобів, що призводить до ефективної та успішної взаємодії фахівців у процесі спільної діяльності);
• лінгвокомп’ютерна компетенція (знання
етикету іншомовної комп’ютерної комунікації,
пошук інформації в Інтернеті, створення документів, веб-сайтів, персональних сторінок, спілкування за допомогою електронної пошти, Skype
і т. п. з діловими партнерами, колегами тощо).
Такий розподіл складових комунікативної,
психологічної, інформаційної, соціальної, культурологічної та професійної компетенцій є, до
деякої міри, умовним, оскільки одні й ті ж компоненти можуть бути у складі інших ключових
компетенцій. Наприклад, соціально-психологічна компетенція може бути у складі не тільки
психологічної, але й соціальної компетенції. Або
лінгвопрофесійна компетенція може відноситися
не лише до професійної, але й до комунікативної
компетенції.
У ході навчання діловій іноземній мові на
основі міждисциплінарного підходу вирішуються
завдання комплексного формування всіх компетенцій, що складають компетенцію іншомовного
ділового спілкування [8, с. 109]. Ми погоджуємося з думкою тих науковців, які вважають, що визначення компонентів компетенції іншомовного
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ділового спілкування демонструє їх оновлення
та збільшення, але при цьому основа їх залишається незмінною.
Висновки і пропозиції. Таким чином, мовні знання є одним з основних компонентів професійної підготовки, та оскільки мова виражає
думку, є засобом пізнання і діяльності, то правильному професійному спілкуванню людина
вчиться все своє життя [5, с. 95–96]. Зміст курсу
навчання ділової іноземної мови здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр» у сучасних
умовах нової освітньої парадигми, міжнародного
політичного, економічного, культурного співробітництва повинен сприяти формуванню компетенції іншомовного ділового спілкування на
міждисциплінарній основі, що є багатокомпонентним явищем, яке охоплює комунікативну,
психологічну, інформаційну, культурологічну,
соціальну та професійну компетенції, що, своєю
чергою, містять низку інших компетенцій, які
є взаємопов’язаними та доповнюють одна одну.
Такий підхід забезпечує здійснення ефективної
іншомовної комунікації в діловій, професійній,
культурній та соціальній сферах, тобто вміння
вільно спілкуватися в реальних життєвих ситуаціях, та є важливою частиною загальної професійної компетентності майбутнього магістра.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЧАСОПРОСТОРОВИХ КОНСТРУКЦІЙ
У РОМАНІ «ГОРДІСТЬ І УПЕРЕДЖЕННЯ» ДЖЕЙН ОСТІН
Анотація. У статті досліджуються особисті хронотопу у романі «Гордість і упередження» англійської
романістки ХІХ століття Джейн Остін. Метою статті є всебічний аналіз часопросторового шару оповіді,
окреслення його типів, функції у творі. Особливу увагу при аналізі хронотопу приділено його репрезентації у тексті-перекладі українською мовою (перекладач В.К. Горбатько) та здатності відтворення особливостей авторського стилю при перекладі. Упродовж усього дослідження доведено, що у відтворенні
ідіостилю письменниці значну роль відіграє хронотоп, взаємозв'язок часових і просторових координат у
художньому творі, які виконують пізнавальну, характерологічну функцію, та при перекладі подаються
різнобічно. У романі «Гордість і упередження» Д. Остін окреслюються кілька хронотопів: дороги, провінційного містечка, порогу, «салону-вітальні» тощо, що дозволяють ґрунтовно дослідити історичну ситуацію
в Англії того часу, проглянути соціально-побутові особливості англійського соціуму того часу, осмислити
образи героїв та стосунки між ними. При перекладі роману українською мовою перекладач дотримується
особливостей авторського ідіостилю: усебічно, за допомогою іронії відтворюється життя провінції, характери змальовуються за допомогою епітетів та експресивної лексики, топографічні назви передаються мовою
перекладу за допомогою калькування, що додає реальності часопростору.
Ключові слова: Остін Джейн, хронотоп, стиль, ідіостиль, перекладацькі трансформації, іронія, метафора.
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FEATURES OF TRANSLATION OF TIME AND SPATIAL STRUCTURES
IN THE NOVEL “PRIDE AND PREJUDICE” BY JANE AUSTEN
Summary. The article deals with personal chronotopes in the novel "Pride and Prejudice" by the 19th century
English romanist Jane Austen. The article purpose is a comprehensive the time-spatial layer analysis of the narrative, outline its types, functions in the work. During the chronotope analysis the particular attention is given
to its representation in the text-translation in Ukrainian (translator V.K.Gorbatko) and the ability to reproduce
the peculiarities of the author's style when translating. Throughout the study, it has been proved that in the
idiostyle reproduction of the writer a significant role is played by the chronotope, the time interconnection and
space coordinates in the art work, which perform the cognitive, characterological function, and are translated in
various ways. In the novel "Pride and Prejudice" D. Austin outlines several chronotops: roads, provincial towns,
doorsteps, "living rooms", etc., which allow us to thoroughly investigate the historical situation in England at that
time, to look at the social and domestic peculiarities of the English socium of that time, to comprehend images of
heroes and the relationship between them. When translating a novel into Ukrainian, the translator adheres to
the peculiarities of the author's idiostyle: in full, with the help of irony, the life of the province is reproduced, the
characters are depicted with the help of epithets and expressive vocabulary, topographical names are transmitted
in the language of translation by means of calibration, which adds to the reality of time space.
Keywords: Jane Austen, chronotope, style, idiostyle, translation transformation, irony, metaphor.

остановка проблеми. Протягом останП
ніх десятиліть спостерігається посилений розвиток у царині перекладознавства. Од-

нією із галузей цієї науки є художній переклад,
що є явищем міждисциплінарного характеру,
оскільки існує на поєднанні літературознавства,
мовознавства, культурології, семіотики, психології тощо. Без ґрунтовного осягнення досягнень
цих наук неможливо вдало відтворити оригінал
художнього тексту мовою перекладу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідники неодноразово зверталися до особливостей художнього перекладу, зокрема безліч
розвідок присвячено окресленню основних ознак
перекладознавчої науки (В. Коптілов, І. Корунець, О. Фінкель, О. Чередниченко, С. Басснет,
Л. Венуті, С. Влахова, М. Гелідея, У. Еко, А. Лефевра, А. Поповича, Я. Рецкера та ін.).
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Попри значну кількість
наукових досліджень, присвячених даній проблемі, багато питань залишаються ще не дослідженими повною мірою, зокрема передача
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з мови оригіналу на мову перекладу часопросторового аспекту у романі «Гордість та упередження» Джейн Остін. Тому метою нашої роботи
є ґрунтовний аналіз особливостей перекладу
часопросторових конструнцій, окреслення типів
хронотопу, а також їх функцій у творі.
Виклад основного матеріалу. Характерною особливістю романного мислення є наявність хронотопу, який виконує структуроутворювальну функцію: відтворює взаємозв’язок між
просторами автора-творця і героя, поєднує різні
погляди, виявляє ціннісність просторово-часових образів та аналізує макросвіт героїв у єдності
просторових та часових аспектів [4, с. 56]. Часопростір, або хронотоп (від грецьких слів «час»
і «місце») – це взаємозв'язок часових і просторових шарів у художньому творі.
Термін хронотоп вжитий А. Ухтомським у контексті його фізіологічних досліджень, а після праці
М. Бахтіна «Форми часу і хронотопу в романі» став
популярним у гуманітарній сфері: «Хронотоп у літературі має суттєве жанрове значення. Можна прямо
сказати, що жанр і жанрові різновиди визначають-
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ся саме хронотопом, при цьому у літературі провідним началом у хронотопі є час. Хронотоп як формально-змістова категорія визначає і образ людини
у літературі; цей образ завжди суттєво хронотопічний…» [1]. Дослідник виділяє різні типи хронотопу:
авантюрний, авантюрно-побутовий, хронотоп “біографічного часу”, фольклорний, раблезіанський,
хронотоп лицарського роману, ідилічний, сімейноідилічний, карнавальний, містерійний.
У сучасній філологічній науці константною
є точка зору на художній текст як на відображення знань про узус, відтворення подій реального
світу в художньому. В основі практично усіх досліджень, що стосуються хронотопу мовознавстві
лежить ідея про те, що точкою відліку в системі
просторово-часових координат є людина [1–4].
У перекладознавстві передача часопростіру
теж має свої особливості. Наприклад, Л.В. Кушніна, посилаючись на теорію гармонізації перекладу, вводить поняття «перекладацький хронотоп», що включає в себе перекладацький простір
і перекладацький час – нову перекладацьку реалію, яка відображає особливості перекладацького бачення, свого роду перекладацьку картину
світу [3]. Суть перекладацького простору, як вказує Л.В. Кушніна, зводиться до подання процесу перекладу як складної системи гетерогенних
сенсів, які транспортує перекладач.
У теорії гармонізації перекладу дослідниця
виділяє шість шарів перекладацького простору:
– змістовний шар, яке відображає експліцитний текст, укладаючи в собі фактуальную інформацію, що дозволяє визначити формований
в ньому сенс як фактичний;
– шари трьох взаємопов’язаних суб’єктів: автора, перекладача, реципієнта, що відтворюють
одні і ті ж події різнопланово. У кожного із цих
об’єктів є власна точка зору на відтворювані події;
– текстові шари: енергетичний як відображення текстової експресії, напруженості, емотивності, емпатійності та ін.; фактичний (культурологічний) з асоціативно-семіологічним змістом,
як відображення нерозривного зв'язку тексту
з культурою, його інтертекстуальністю, прецедентністю та ін. [3, с. 54].
Перекладознавець Н.Д. Марова створює текстоментальну концепцію перекладу, в основі
якої є проблеми транспортування сенсу тексту
з однієї мови в іншу, з однієї культури – в іншу.
Відомий в Америці теоретик-лінгвіст Б. Уорф
зазначав, «носії різних мов по-різному сприймають факти і явища, оскільки ці явища по-різному
виражені і сформульовані у їхніх мовах» [2]. Перекладач має враховувати фактор часу, оскільки, у іншому випадку, текст перекладу втрачає
темпоральні смисли. І навпаки, взаємозв’язок
перекладацького часу і перекладацького простору породжує перекладацький хронотоп, що призводить до гармонізації перекладу.
Хронотоп у художньому творі стає індикатором індивідуального стилю автора, який передбачає систему змістових та формальних лінгвістичних характеристик, властивих творам одного
автора, що робить унікальним втілений у доробку авторський спосіб мовного вираження. Авторський ідіостиль, манера його письма виявляється
у застосуванні певних лексичних, морфологічних,
синтаксичних, фонетичних засобів, що є основою
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для формування колоритних та незабутніх образів. Мета перекладу – збереження авторського ідіостилю, що є системою мовностилістичних засобів,
характерних для творчої манери митця, що передбачає певну сукупність авторських стилістичних
прийомів, в основі яких лежить певний принцип
відбору і комбінації певних мовних засобів та їх
трансформація у авторській картині світу.
У нашому дослідженні, услід за відомими
фахівцями у галузі філології Бахтіном М.М.,
Івашевою В.В., Кравченко Я.П. [1; 2; 3; 4], ми
окреслюватимемо хронотоп художнього твору як
єдність часу і простору, які знаходяться у тісному
взаємозв’язку, виконують пізнавальну, характерологічну функцію, та є втіленням авторського
індивідуального стилю, що при перекладі із мови
оригіналу на мову перекладу має свої особливості.
Художній доробок Джейн Остін, яскравої представниці англійської літератури ХІХ століття,
є репрезентацією особливого індивідуального стилю просвітницького реалістичного роману. Її твори є визнаною класикою світової літератури, що
характеризуються сюжетною простотою та певною «англійськістю». Для авторського ідіостилю
характерна значна кількість мовностилістичних
прийомів лексичного, синтаксичного та лексикосинтаксичного рівнів. Вони індивідуалізують не
лише мовлення автора, а й збагачують його експресією, увиразнюють художнє мовлення. Одним
із таких чинників є часопросторовий шар оповіді
авторки, який відтворює імагогічність її творів.
У романі «Гордість та упередження» домінантним стає хронотоп дороги, який не лише сприяє
розвитку сюжету, але й населяє простір колоритними персонажами. Основною його функцією є показ еволюції характерів головних героїв,
поступовий розвиток взаємостосунків між ними,
відтворення соціокультурного чинника. Так,
у іронічному ключі подається життя багатих
верств населення, головним завданням яких було
вдало укласти шлюб, що подано за допомогою дослівного перекладу: «The business of her life was
to get her daughters married; his solace was visiting
and news» [6, c. 4]. – «Справою свого життя вона
вважала видання заміж своїх дочок, його втіхою –
ходіння по гостях та плітки» [5, c. 5]. Іронічність
в оцінці головних героїв передається за допомогою антонімічного перекладу, що допомагає краще зрозуміти задум авторки. “Your examination of
Mr. Darcy is over, I presume,” said Miss Bingley;
“and pray what is the result?” “I am perfectly
convinced by it that Mr. Darcy has no defect. He
owns it himself without disguise” [6, c. 52]. – «Гадаю, ви вже закінчили своє дослідження містера
Дарсі? – запитала міс Бінглі. – І якого ж висновку ви дійшли?» «Я прийшла до переконання, що
містер Дарсі – особистість абсолютно бездоганна.
Здається він і сам цього не приховує» [5, c. 53].
Соціальні ідентифікація у романі досягається за рахунок мовних виразів, характерних для
доби того часу, що при перекладі є особливим
стильовим рішенням перекладача, який прагне
зберегти ідентичність мови. “You saw me dance at
Meryton, I believe, sir.” “Yes, indeed, and received
no inconsiderable pleasure from the sight.” [6, с. 6] –
Гадаю, що ви бачили, як я танцював у Меритоні,
сер. – Так, дійсно бачив і отримав од цього чимале задоволення” [5, с. 6].
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Особливістю ідіостилю авторки є використання значної кількості метафор, що відтворюються
дослівно. «You mistake me, my dear. I have a high
respect for your nerves. They are my old friends
[6, c. 4]. – Серденько, ви неправильно мене зрозуміли. Ваші слабкі нерви викликають у мене
надзвичайну повагу. Вони – мої давні друзі
[5, c. 5]. Метафори роблять художній світ яскравішим та насиченішим та додають додаткової інформації та експресії.
Портретування героїв відбувається теж на
фоні часопросторової площини. Так, під час поїздки Елізабет до Коллінзів, Дарсі вперше освідчується Елізабет у коханні. “In vain I have struggled.
It will not do. My feelings will not be repressed. You
must allow me to tell you how ardently I admire and
love you” [6, c. 224]. “Elizabeth’s astonishment was
beyond expression. She stared, coloured, doubted,
and was silent” [6, c. 224]. «Вся моя боротьба була
марною! Нічого не не виходить. Я не в силах впоратися зі своїм почуттям. Знайте ж, що я вами
нескінченно зачарований і що я вас люблю!»
[5, c. 224]. «Неможливо описати, як його слова
приголомшили Елізабет. Розгублена і почервоніла, вона дивилася на нього і мовчала» [5, c. 224].
Порівнюючи мову оригіналу з перекладом, одразу бачимо, що мова оригіналу є більш насиченою експресивними виразами, які увиразнюють
історичний хронотоп. При перекладі вони були
замінені, тут перекладач в першу чергу приділяє
увагу передачі сенсу тексту, доносить його до читача, а не копіює його.
Під час поїздки з тітонькою – вирішується її
доля: побувавши в будинку Дарсі, що символізує
замкнений простір, вона починає змінювати свою
думку про нього, позбавляється від упередженого
ставлення до нього, починає розуміти, що могла б
полюбити його. «– He is the best landlord, and the
best master,” said she, “that ever lived…» [6, c. 289].
«– Це найкращий землевласник і кращий господар
з усіх коли-небудь існували на світі...» [5, c. 289].
При презентації героя перекладач дотримується адекватного перекладу та акцентує увагу
на категорії духовності – триєдиної точки зору:
наратора, реципієнта та його власної. Таким чином увиразнюється особистісний хронотоп.
Чільне місце у романі посідає топос – «вітальня-салон» (в широкому сенсі), оскільки це місце
перетину часових і просторових координат всього
твору, саме тут перетинаються просторові та часові
лінії роману. З сюжетної та композиційної точки
зору тут відбуваються зустрічі, які вже не мають
колишнього, специфічно-випадкового характеру.
У цьому топосі зав’язуються конфліким та відбуваються діалоги, що окреслюють проблематику роману та визначають характер персонажів.
Константним часопросторовим образом роману стає хронотоп провінційного міста. Джейн
Остін народилася в графстві Гемпшир, в родині
священика. Життя у глушині відбивається і у її
творчості, оскільки в усіх творах у центрі опису –
провінційна родина, де образи укрупнюються на
набувають автентичних рис. Тихе затишне містечко сільської Англії, де всі мешканці знайомі
один з одним, ходять один до одного в гості, обговорюють між собою щось – це звичайний простір
багатьох романів Д. Остін. Світ у романі письменниці простий і зрозумілий, герої мають час і до-

статню освіченість, щоб обговорювати та глибоко
аналізувати події, які з ними відбуваються тощо.
Буденне життя звичайних людей, дрібниці
життя провінційного існування – це художній простір роману «Гордість і упередження», де Остін,
завдяки дотепності і блискучій іронії, досягає великої глибини. Сам опис провінції досить лаконічний і стриманий. Джейн уникає зайвих описів,
непотрібних деталей, суворо підпорядковуючи всі
елементи розповіді сюжетному наповненню. Усі
описи чи пейзажні замальовки використовуються для осмислення подій, які описуються у творі
або для характеротворення. «Have you heard that
Netherfield Park is let at last?» [6, с. 1]. «Ви чули,
що Незерфілд-Парк нарешті здається в найми?»
[5, с. 1]. При перекладі власні назви перекладаються за допомогою калькування, однак часто використовуються перестановки.
У романі наявний хронотоп порогу. У літературі хронотоп порогу завжди метафоричний
і символічний, іноді у відкритій, але частіше
в імпліцитній формі. Бахтін вважав, що хронотоп порогу один з найбільш поширених в культурі, і варто нам його «включити», як відкривається смислова глибина, одразу стає зрозуміло,
що мова йде про щось велике і важливе. Наприклад, містер Коллінз переступивши поріг будинку і побачивши Елізабет, розуміє, що
в його житті починається новий етап, який буде
пов’язаний з завоюванням серця Елізабет. «– …
Almost as soon as I entered the house, I singled you
out as the companion of my future life» [6, с. 126].
«– …Майже в ту саму хвилину, як я переступив
поріг цього будинку, я зрозумів, що вам судилося
стати супутницею мого життя » [5, с. 126]. У цій
ситуації перекладач додає сталий вираз, характерний для слов’янських мов: «переступити поріг
дому», чого у тексті-оригіналі не було. У даному
випадку додавання слугує для більшої індивідуалізації простору, його наближення до іншої
культури.
Висновки з проведеного дослідження
і перспективи. Творчість англійської романістки ХІХ століття є напрочуд оригінальною
та різнобарвною, оскільки авторка наділена особливим ідіостилем, який відрізняє її від інших
представників літератури цього періоду. У відтворенні індивідуального стилю письменниці
значну роль відіграє хроното́п, взаємозв'язок часових і просторових координат у художньому творі, які виконують пізнавальну, характерологічну
функцію, що при перекладі відтворюється різнобічно. У романі «Гордість і упередження» Д.Остін
окреслюються кілька хронотопів: дороги, провінційного містечка, порогу, «салону-вітальні» тощо,
що дозволяють ґрунтовно дослідити історичну
ситуацію в Англії того часу, проглянути соціально-побутові особливості англійської «глибинки»
того часу, осмислити образи героїв та стосунки
між ними. При перекладі роману українською
мовою перекладач (В.К. Горбатько) дотримується особливостей авторського ідіостилю: всебічно,
за допомогою іронії відтворюється життя провінційної глибинки, характери змальовуються за
допомогою епітетів та експресивної лексики, топографічні назви передаються мовою перекладу
за допомогою калькування, що додає реальності
часопростору.
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Анотація. Розглядаються різні підходи до визначення рівня готовності майбутніх фахівців до міжкультурної комунікації. Міжкультурна комунікація розуміється як процес вербального і невербального
спілкування між носіями різних мов і культур. Аналізується вітчизняний і зарубіжний досвід, зокрема
критерії і методи оцінювання рівня готовності до міжкультурної комунікації. Констатується, що єдиного
підходу до вирішення цього питання не існує. Наголошується на необхідності поєднання найкращого з
існуючих підходів з урахуванням специфіки конкретної навчальної дисципліни.
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF READINESS FOR INTERCULTURAL
COMMUNICATION OF SPECIALISTS IN TRAINING
Summary. The author considers different approaches to determining the readiness of specialists in training for intercultural communication. Intercultural communication is understood as the process of verbal and
non-verbal communication between bearers of different cultures and languages. The analysis of domestic and
foreign experience in the usage of criteria and methods for assessing the level of readiness for intercultural
communication has been carried out. The author comes to conclusion that there is no single approach to the
solution of this issue. He emphasizes the need to combine the best of the existing approaches with the peculiarities of the specific discipline.
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остановка проблеми. Останнім часом
П
викладання іноземної мови у ВЗО набуває відчутного культурологічного змісту. Це

пов’язано з тим, що на сучасному ринку праці
існує об’єктивна потреба у фахівцях, які володіють навичками ефективної міжкультурної комунікації. Так, у дослідженнях Future Work Skills
2020 [13], «Стратегічне значення міжкультурної компетентності для керівників проектів
у ХХІ столітті» [12], виконаних на замовлення
провідних компаній світу, наголошується на необхідності ретельної підготовки фахівців до міжкультурної співпраці. Відзначається, що в групах,
які складаються із співробітників – представників
різних культур, часто виникають міжкультурні
непорозуміння, але за умови вмілого менеджменту та ефективної комунікації саме розбіжності
створюють різницю потенціалів та сприяють прояву нестандартних підходів, креативному мисленню, що призводить до так званого ефекту синергії
та забезпечує ефективність роботи. На думку до-

слідників, базова підготовка, яка охоплює лише
дозволи та заборони, притаманні певній культурі, в реальних умовах міжкультурного співробітництва не спрацьовує. На меті – розвиток міжкультурної чутливості (Intercultural Sensitivity),
тобто опанування такого рівня міжкультурної
компетентності, що дійсно призведе до ефективної співпраці [2]. Відзначається, що майбутній
фахівець нового типу, який володіє іноземною
мовою, має здійснювати професійну діяльність на
міжнародному рівні, пристосовуватись до нового засобу спілкування, пізнавати іншу культуру
та осмислювати власні етнокультурні першоджерела, швидко адаптуючись у полікультурному
просторі та виявляючи толерантне ставлення до
чужої мови та культури [10].
У зв’язку з цим особливого значення набуває
питання формування готовності майбутніх спеціалістів до міжкультурної комунікації, що безпосередньо формується у процесі навчання іноземній мові у ВЗО, а також у ході спеціалізованих
© Кальнік О.П., 2019
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курсів, таких як країнознавство, лінгвокраїнознавство тощо. Відповідно, актуальною і важливою є проблема оцінювання рівня готовності до
міжкультурної комунікації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Комплексність, теоретичне і практичне значення
проблеми професійної міжкультурної комунікації
визначили інтенсивність її дослідження в педагогіці. Так, у працях вітчизняних і зарубіжних дослідників знайшли відображення такі аспекти цієї
проблеми: концепція діалогу культур у навчанні іноземним мовам, основ міжкультурної та іншомовної комунікації (В. Библер, Е. Верещагін,
Г. Єлізарова, В. Костомаров, А. Літвінов, Е. Пассов, О. Троїцька, Е. Шубин); формування комунікативної компетентності (М. Байрам, С. Зенкевич,
Л. Мітіна, Ю. Пассов, М. Пейдж, Л. Романишина,
З. Підручна та ін.); формування окремих аспектів
професійної іншомовної компетентності (Л. Апатова, В. Баркасі, О. Волченко, Н. Гез, А. Гордєєва,
В. Калінін, Б. Ліхобабін, С. Ніколаєва, О. Овчарук, О. Пінська, Є. Рослякова, В. Ріверс, В. Редько, В. Кейблз, Ф. Вінгард та ін.); міжкультурна
комунікативна компетенція студентів в процесі
професійної підготовки (І. Бахов, О. Зеліковська,
О. Кричківська, А. Приходько, Н. Сарновська,
О. Юдіна); дослідження рівнів готовності до професійної діяльності (А. Алексюк, В. Борисов, К. Дурай-Новакова, А. Капська, В. Рибалка та ін.).
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Незважаючи на широкий
і багатоплановий характер досліджень, присвячених професійній міжкультурній комунікації,
багато аспектів цієї складної проблеми залишаються поки що нез’ясованими. Одним них є оцінювання рівня готовності майбутніх фахівців до
міжкультурної комунікації. Як відзначає Майкл
Пейдж, «...Дивно, як мало написано про інструменти [оцінювання] як складової міжкультурного навчання» [14]. Зокрема, недостатньо уваги
приділяється таким важливим елементам оцінювання як критерії і методи.
Метою статті є аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо критеріїв і методів оцінювання рівня готовності до міжкультурної комунікації майбутніх фахівців – студентів ВЗО.
Виклад основного матеріалу. У сучасних
педагогічних дослідженнях міжкультурна комунікація розуміється насамперед як процес
вербального і невербального спілкування між
комунікантами, носіями різних культур і мов [8].
Іншими словами, міжкультурна комунікація –
це взаємодія представників різних національних культур, які усвідомлюють лінгвокультурні
феномени, що не належать їхній етнокультурі,
як чужі, адже мовці спираються на різні (часом
діаметрально протилежні) мовні картини світу,
оперують різними комунікативними навичками,
лінгвокультурними стереотипами. Міжкультурна комунікація характеризується особливостями
національного характеру комунікантів, специфікою їхнього емоційного складу, культурно-специфічними особливостями мислення тощо [7].
Поняття «готовність» загалом трактується як
стан чи властивість людини, що може і бажає виконати що-небудь; стан, за якого все зроблено,
готове для чого-небудь. Більшість авторів розглядають її як певний психічний стан [6].

У педагогічній літературі поняття готовність
(внутрішня властивість особи) розглядається як
високий рівень розвитку мотиваційних, пізнавальних і вольових процесів, який забезпечує
успіх майбутньої діяльності; це адекватна установка, мотивація і мобілізація психологічних ресурсів для майбутньої діяльності [1].
Готовність особи реалізувати себе в умовах
міжкультурної комунікації називають міжкультурною компетентністю. За визначенням
О.В. Сніговської, міжкультурна компетентність –
це інтегративна професійно-особистісна якість,
що синтезує сукупність лінгвістичних, соціокультурних, професійних, культурологічних знань,
умінь вербальної, невербальної і паравербальної
комунікації, загальнокультурних та культурноспецифічних умінь, орієнтації (лінгвокраїнознавчої, пізнавальної, лінгвістичної, предметної,
поведінкової орієнтацій) на комунікацію, на
змістовно-смисловій основі продуктивної реалізації функціоналу Діалогу Культур як освітнього
мета-принципу [7].
Необхідною умовою визначення рівня сформованості
міжкультурної
компетентності
є опрацювання, обґрунтування і впровадження
в дидактичний процес критеріїв її оцінювання.
У педагогічній літературі пропонується декілька
підходів до вирішення цієї проблеми. Так, у роботі А.Ю. Куркіної [5] проаналізовано такі критерії
визначення рівня сформованості міжкультурної
компетентності у рецептивному аспекті: знання
(цінності, менталітет, традиції, життєві стандарти, історія, географія, регіональна і соціальна відмінність країн), особистісні якості (толерантність,
емпатія, доброзичливість, критичне мислення,
готовність уникати жорстких оціночних характеристик) та уміння (розуміння інокультурного
навантаження деяких імен дат тощо; розуміння
інокультурного навантаження коротких текстів
з виділенням у них окремих знайомих назв тощо).
Асоціація американських коледжів і університетів (AAC & U) розробила власні критерії оцінювання рівня сформованості міжкультурної компетентності. Критерії побудовані на основі шести
ключових конструктів («відкритість», «зацікавлення», «культурна самосвідомість», «культурний світогляд», «вербальна і невербальна комунікація»,
«емпатія»). Загалом описано чотири рівні сформованості міжкультурної компетентності [11].
Ще один підхід запропоновано у роботі
О.В. Сніговської [7]. Критеріями оцінювання
міжкультурної компетентності є гносеологічнооцінний критерій із показниками: сформованість
і характер засвоєння професійно-орієнтованих,
лінгвокультурологічних знань; праксеологічноорієнтувальнии критерій із показниками: сформованість професійно-орієнтованих, перцептивно-інтерактивних умінь і вмінь самопрезентації
для здійснення професійної діяльності; аксіологічно-проективний критерій із показниками:
сформованість етнічної ідентичності, концептуального мислення, рівень емпатії і терпимості, швидкості адаптації до нового середовища,
адекватності самооцінки, вираженості соціальної спрямованості, здатності встановлювати нові
міжкультурні контакти, а також наявність міжкультурної чутливості, етнічної толерантності
та конгруентності.
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Отже, в залежності від мети, завдань і змісту конкретної навчальної дисципліни викладачі
можуть використовувати один з цих підходів.
Іншою необхідною умовою визначення рівня
готовності до міжкультурної комунікації є наявність відповідних методів оцінювання. Детальний аналіз «традиційних» методів оцінювання
навчальних досягнень студентів (заліки та іспити в усній формі, письмові контрольні роботи
тощо), що застосовуються у вітчизняних ВЗО,
було здійснено в наших роботах [3; 4]. Аналіз показав, що поряд з позитивними особливостями
(можливість отримання даних про когнітивний
розвиток студента, рівень його проблемного мислення тощо) «традиційним» методам властиві істотні недоліки, зокрема суб’єктивізм і пов’язана
з ним упередженість оцінок викладачів; відсутність науково обґрунтованих якісних критеріїв
оцінювання індивідуальних навчальних досягнень студентів; орієнтація на репродуктивний
тип навчальної діяльності; недостатнє використання навчального, розвивального і виховного
потенціалу контролю тощо.
Використання тестів дозволяє істотно підвищити об’єктивність і надійність оцінювання, але
це досягається зокрема за рахунок обмеження
кількості правильних відповідей (насамперед
у тестових завданнях закритого типу). У той же
час, для визначення рівня готовності до міжкультурної комунікації досить часто буває необхідно
застосовувати завдання, які дозволяють оцінити
не тільки правильність одержаної відповіді, але
й способи рішення, логіку міркувань, обґрунтованість думок і багато інших навчальних умінь,
що неможливо оцінити за допомогою тестових завдань закритого типу. Тому тести можуть застосовуватися лише у окремих випадках, насамперед
з метою перевірки знання матеріалу «аксіоматичного» характеру (власні назви, реалії тощо).
Аналіз досвіду оцінювання міжкультурної
компетентності у ВЗО США свідчить, що найбільш розповсюдженими методами є інтерв'ю
(89%), курсова робота чи презентація (79%), спостереження (68%), портфоліо (56%), суб'єктивна
оцінка викладачем (56%), вхідне і вихідне тестування (56%), анкетування на самооцінку, розроблене навчальним закладом самостійно або
адаптоване (33%), комерційне анкетування на
самооцінку (22%) [9]. Як бачимо, найбільш поширеними є прямі методи, коли отримання даних
про рівень готовності до міжкультурної комунікації індивіда відбувається не з заповнених ним
вимірювальних матеріалів, а з його поведінки:
наприклад, реплік в ході групової дискусії, відповідної реакції на питання інтерв'ю тощо.
Інтерв’ю, найпопулярніший метод оцінювання міжкультурної компетентності, являє собою
особисту бесіду викладача і студента. Від усного опитування інтерв'ю відрізняється тим, що
викладач задає студенту передусім питання не
за змістом пройденого матеріалу, а цікавиться
його думкою з проблем міжкультурної взаємодії
і поведінкою в ситуаціях уявного експерименту, який спонукає студента до здійснення самоаналізу і самооцінки. Питання можуть бути як
загального змісту («Які вміння, з Вашої точки
зору, важливі для успішного міжкультурного
спілкування? Якою мірою Ви розвинули дані
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вміння? Чому / чому ні? Як Ви використовуєте
ці вміння у Вашому житті і роботі? Чи хочете Ви чимось доповнити Вашу відповідь?») так
і такими, що вимагають від студента більшої
конкретики і особистого досвіду міжкультурної
взаємодії, наприклад: «Коли Ви стикаєтеся
з культурними відмінностями, яка Ваша перша реакція? Як Ви вважаєте, важливіше звертати увагу на культурні подібності чи культурні відмінності?». Основними недоліками
цього методу фахівці називають значні витрати
часу на проведення інтерв’ю та проблеми із забезпеченням об’єктивності оцінювання [9].
Деякою мірою вирішити проблему часу
і об’єктивності оцінювання дозволяє інший метод – анкетування. За підрахунками Майкла
Пейджа [14] існує 35 так званих опитувальників
самооцінки, які були розроблені протягом останніх 30 років і використовуються організаціями
та інститутами для оцінювання рівня готовності до міжкультурної комунікації. Вони являють
собою традиційні опитувальники, в яких респонденти вказують своє ставлення до запропонованого твердження або пари тверджень. Результати оцінюються за допомогою підрахунку
балів за кожну відповідь, що дозволяє одразу ж
оцінити рівень готовності до міжкультурної комунікації респондента. Разом з тим, суттєвим
недоліком цього методу є досить висока вірогідність розходження між самооцінкою студентом
власного рівня готовності до міжкультурної комунікації і його реального рівня готовності.
Ще одним методом, що дозволяє ефективно
оцінити рівень готовності до міжкультурної комунікації є метод проектів. Такими проектами
можуть бути:
• текстові проекти, які спонукають студентів
до використання автентичних іншомовних текстів на спеціальні теми для дослідницької роботи, проведення обстежень, створення рекламної
продукції чи технічних плакатів і таке інше;
• проекти кореспондентського характеру, які
включають листування, обмін електронними повідомленнями між студентами і потенційними
роботодавцями, або між студентськими групами
з різних університетів;
• проекти-зустрічі, які надають можливість студентам контактувати з носіями мови, що можуть
поділитися своїм досвідом роботи у професійній
сфері (наприклад, міжкультурні непорозуміння
у професійному середовищі, професійний кодекс
поведінки в іншомовних країнах тощо) [15].
Виконання проектів дає можливість не тільки
виявити і оцінити рівень готовності до міжкультурної комунікації, а й сприяє формуванню професійної компетентності студентів, активізації їх
пізнавальної діяльності, інтелектуальному розвитку, забезпечує можливість творчої діяльності
студентів. Звичайно, цей метод не позбавлений
недоліків, як і будь-який інший метод контролю.
Так, у порівнянні з тестами, оцінка за допомогою
методу проектів є більш суб’єктивною. Іншим недоліком є необхідність великої кількості часу на
розробку критеріїв оцінювання і власне на сам
процес оцінювання. Але переваги цього методу
роблять його, на наш погляд, одним з найбільш
ефективних методів оцінювання рівня готовності
до міжкультурної комунікації.
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Висновки і пропозиції. Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо критеріїв і методів
оцінювання рівня готовності до міжкультурної
комунікації свідчить, що єдиного підходу до вирішення цього питання не існує. В залежності від
таких факторів як мета, завдання і зміст конкретної навчальної дисципліни, особливості методики
її викладання, час, відведений на її вивчення, рі-

Список літератури:

вень підготовленості студентів, рівень матеріальної оснащеності, наявність обладнання, технічних
засобів тощо, викладачі вітчизняних ЗВО можуть
використовувати один з підходів, проаналізованих у даній статті. Також необхідно раціонально
поєднувати різні методи оцінювання рівня готовності до міжкультурної комунікації, оскільки усі
вони мають як переваги, так і недоліки.
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ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ
ПОЛІТКОРЕКТНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ
Анотація. У статті пропонується дослідження лінгвістичних та соціокультурних зв’язків. Особлива увага
надається терміну «політкоректність». Запропонована тема набуває все більшої актуальності завдяки
процесам глобалізації та взаємної інтеграції між культурами та націями, що, в свою чергу, спричиняє появу
лексики, толерантної до різниці в цінностях, традиціях та способах життя. Цю тенденцію відображено в
медійних текстах та засобах їх перекладу. Стаття містить приклади політкоректних лексичних одиниць,
що відібрані з англомовних медійних ресурсів та особливості їх передачі українською мовою.
Ключові слова: політкоректність, міжкультурна комунікація, політкоректні лексичні одиниці,
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ormulation of a research problem and its
F
significance. The research into correlation
between language and socioculture is one of the cur-

rent problems of linguistics as language is a mirror
of culture which reflects social self-consciousness,
lifestyles, traditions and moral values. For the last
decades, such cultural and linguistic phenomenon
as “political correctness” has gained popularity in
the world. The relevance of the topic can be accounted for by the growing interest in research of politically correct lexis that is valuable and influential in
English, which, on its turn, arises from increasing
globalization and international integration.
The aim and the tasks of the article.
The article is aimed at studying functional specifics of politically correct lexis in English media texts
and ways to render them into Ukrainian considering linguocultural differences.
Analysis of the latest research into this
problem. The results of the research are practically significant as they enrich modern Linguistic
Science with new knowledge of political correctness
and its representation in English. Most of the examples of politically correct lexical units offered for
analysis in the article have been selected from the
current English-speaking media resources that illustrate politically correct interpretations. The research was based on analyzing British media texts
including The Guardian (2010-2015), Vanity Fair
(2013), The Journalist (2015).

Statements regarding the basic material of
the research and the justification of the results
obtained. Rapid social development, tolerance,
democratization growth and globalization processes
are favourable for cultural transformations. Mass
media are increasingly participating in reflection of
new life realms and contemporary metamorphosis
of literature norms. These results are essential for
the research of politically correct lexis in media texts
which fix the brand-new linguistic tendencies and
prove using politically correct lexical units, i.e. terms
aimed at replacing of the tokens which are abusive
for representatives of particular social groups or
veiling some socially-negative phenomena.
Political correctness (PC) is the voluntary public
code of conduct that is followed in the West. In its
basis, there is aspiration not to offend, not to brush
against senses of a human, save dignity of a person
and good mood. It is achieved through impermissibility of humiliating which mentions psychical or
mental defects of individuals, their racial, religious
or national belongings, observes the equality of the
genders in public and private life, measures against
sexual harassment at work, as well as the inadmissibility of contempt, humiliating statements and aggressive attacks on those who consider themselves
sexually minor, if their behavior does not go beyond
the law. The linguistic and cultural phenomenon
of PC arose in the United States in the late 60's of
the XX century [5, p. 2]. The development of this
© Kovalova O.B., Kovalska N.V., 2019
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phenomenon was conditioned by the liberalization
of the social order, the emergence of new trends in
the life of society and the preservation in the language of units that had a somewhat negative connotation in relation to these changes. So the black
people were outraged by the racism of English and
began demanding its de-racism, while activists of
women's movements declared English sexist. The
struggle for PС began in connection with the public
appearances of African Americans against the use
of the ethnic name "black" to designate the black
US population. In demanding the de-Russification
of English, African-Americans pointed to the negativity of the connotations of the metaphor of the
word "black" as opposed to the positivity of the word
"white" (blacksheep – the digger, the black market,
blackmail);white-collar – a white collar (an intellectual worker, whitelist – a recommendation list,
Whitehall – the British government). According to
the dark-skinned population of the country, the ethnic name "black" was discriminatory [7, p. 71–72].
Thus, the sociocultural background of this linguistic phenomenon has become an acute political
problem, the solution of which has led to significant
changes in all variants of the English language.
The modern notion of PC appeared in the 1970s and
1980s. At this time in the West it became socially
acceptable for women to pursue the style of life that
men usually adhere to. For example, attempts to
become the chief manager or executive director of
a large corporation, to be a leader in family relationships. Thus, there was a necessity to change
the nouns of masculinity, such as "chairman" for
more general terms, in particular, "chairperson"
[9, p. 128] in English.
Foreign researchers emphasize the fact that
the phenomenon of PC emerged and spread in the
territory of American colleges and universities, as
centers of science and culture, as well as due to ethnic and racial diversity of students.
Politically correct lexical units arose as polite
euphemisms, which avoid the use of words to denote physical or mental defects of a person, discrimination of a person in society. However, the politically correct lexical units have been transformed.
Some of them in a new way call the usual phenomena and concepts, cast doubt on the traditional notions of a person, society and the place of a human
in nature: for example, instead of the traditional
"mother" and "father" it is suggested to use "parent
1" and "parent 2" [10, p. 352], or to refer to "Mx"
for people of an undetermined sex, etc. From this
point of view, politically correct vocabulary sometimes approaches disphemisms, although, unlike
disphemisms, politically correct lexical units are
rarely rude or provocative.
Multiculturalism is defined as "the philosophy
of education, which emphasizes the unique contribution of different cultures in the history of mankind" [6, p. 73]. Proponents of multiculturalism call
for the renunciation of the need to build education
on the principles of Western or, so-called "Eurocentric" culture, in which the Europeans appear as the
only bearers of civilization and culture. Moreover,
it is considered that a set of higher education institutions should be conducted taking into account the
gender and nationality of entrants, and not only on
the achievements in education. These ideas have

greatly changed the nature and purpose of learning
in American schools, colleges and universities. The
concept of multiculturalism is expanding, encompassing not only racial and ethnic groups, but also
religious and sexual minorities, as well as socio-political movements like feminism [25, p. 9].
PC is considered to be a new means of linguistic
expression and a reproduction of the present realities that arose as a result of the liberalization of
cultural processes and aimed at eliminating discrimination at all levels. However, we also emphasize that this concept can serve as an instrument
of language manipulation, transform and have
both a positive and a negative connotation in the
absence of the behavioral and linguistic standards
of the linguistic and pragmatic strategy of PC, as
well as a sufficiently complete understanding and
interpretation of this phenomenon in scientific research. It is important to state the existence of the
above-mentioned concept in all languages of the
world and in all spheres of life.
Currently, media text has acquired the status of
the basic category in media linguistics, media stylistics, media culture and media education – new
areas of linguistic, philosophical and pedagogical
science.
In the process of analyzing media texts, it can
be noted that their authors select a layer of vocabulary, guided by certain principles. First of all, there
is a tendency to transmit the "mood" and the nature of the event, that is, funny, sad or patriotic.
Secondly, journalists rarely manage to completely
lose their personal attitude to the problem, which
is reflected in the choice of event details and lexical units for their description. Thus, we should not
talk about the impartiality of coverage of events
by journalists. The coverage of events taking place
in the spiritual, political, socio-economic life of society requires media outlets of euphemistic ways
of expressing thought. Without politically correct
euphemisms, which involve the replacement of obscene, inappropriate words and expressions, there
cannot be any media text. However, dysplasia also
occupy an important place in media texts, since the
main task of such texts is the transfer of thoughts,
feelings and statements that are not always distinguished by positive and pleasant character.
Euphemisms replace a multitude of incorrect
words and expressions relating to age, appearance,
physical and mental defects, physiology, actions,
gestures, occupations of people; dysplasia are the
most common in the criminal sphere; they denote
defects, defects in the character of a person, belonging to one or another race and nationality.
We illustrate the use of these phenomena in
the examples found in the articles of the British
newspaper The Guardian (2010): Council takes an
overweight child into care [1, p. 139]. The plus-size
staff trainer aiming for 'strong not skinny'. In these
examples, we observe the description of the human’s appearance. The rude word "fat" is replaced
by more correct euphemisms – "overweight", "plussize”. Therefore, it has been found that politically
correct vocabulary is a powerful means of influence
and manipulation that the media professionals use.
Due to the careful selection of events, details of their
description and lexical units through which this is
carried out, the maximum realization of the purpose
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of the authors of publications is achieved. So, when
reading a media article, we not only learn about
a particular event, but we also perceive it through
the prism of perception and comprehension by its
author. Consequently, critical thinking is reduced to
a minimum, since the ready version of the attitude
to information is perceived. Field-correct terms constitute a special group of neologisms that are deliberately created by native speakers to replace lexical
units, which, for one or another political or social
reason, begin to be perceived as humiliating.
Among the politically correct terms, the following groups of lexical units can be distinguished:
1) units for racial and ethnic origin, such as African American, African Americans, Afros, or Sun
people, my brothah, my sistah (designated by representatives of the Negriteraci [7, p. 3]), jigga (a representative of the darker population – instead of the
tabooed word "nigger" in rap songs. Interestingly,
the word Oriental (originally from the East), is
replaced by the terms "Asian American", "Pacific
American", "Pacific Islander", "Oceanian American", which indicate geographical origin and do not
take into account the peculiarities of the culture in
which the personality was formed;
2) gender units, attempting to create substitutes
for the word "woman" that are not derived from
"man" – womyn, wimmin, wimyn, wofem, womban,
womon; pre-womyn (girl), word-formation with the
avoidance of a "male" component in the names –
to person (to man), herstory (history), efemcipated
(emancipated [11, p. 4]);
3) units for sexual equilibrium, for example, referring to Mx (gender neutral reference to Mr, Ms);
4) units for levelling status, for example,
referring to Ms / miz /, / məz / (addressing a woman,
regardless of her marital status, also used in the
event of divorce; commonly accepted in business:
I appreciate your help, Ms. Chen [26, p. 312]);
5) units indicating physical or mental qualities
of a person – for example, synonyms for the
indication of a person with overweight: larger-than
average citizen, medium-sized, a person of size, a
person of substance, a person with a body image,
a horizontally challenged person, differently sized
person; synonyms for the marking of the elderly chronologically gifted;
6) units for denoting non-prestigious professions
that emphasize their importance to society – sanitation engineer, garbologist (instead of garbage collector), environmental hygienist, custodian, building engineer (instead of janitor), sex care provider,
sex surrogate (instead of "prostitute");
7) gender neutral units, mainly in the
denomination of professions, where morphemes
are denoted by the genre: firefighter (instead of
"fireman"), actron (instead of "actor / actress"),
waitron, waitperson (instead of waiter / waitress),
chairperson instead of chairman / chairwoman. It
is also worthwhile to mention attempts to create
gender-neutral pronouns at the lexical level: ze,
zie, xe (instead of he/she), hir, zir, xyr (instead
of his/her), hirself, zirself, xemself (instead of
herself/himself); attempts to create genderneutral pronouns at the graphic level: (s)/he, he/
she (instead of he or she); the tendency to lexically
replace the pronouns his/her with the genderneutral pronoun their [11, p. 5];
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8) animal and plant unit – animal companion
(pet), botanical companion, floral companion (plant,
bouquet), canine-american (American dog, similar
to African American), oxygen exchange units (trees),
amphibian american (frog) [21, pp. 509];
9) units for social and household phenomena –
microteaching sessions (lessons), meltdown (crisis),
home invasion (burglary), dysfunctional family
(broken home), pro-life (anti-abortion), gender
reassignment (sex change), homeless person,
displaced homeowner, involuntarily undomiciled,
underhoused [11, p. 6]);
10) units of commercial PC, due to the desire
to please the client or attract the attention of potential buyers. Thus, to attract buyers of large
sizes, owners and directors of stores are proving
to be ingenious in the design of the complicating
signs: "BIB" – abbreviated as "Big Is Beautiful",
"Renoir Collection" (Renoir Collection). Washing powders are sold in three packages: "small"
(small), "medium" (medium), and instead of "big"
(large), they write the more "correct" and pleasant word "family" or "Jumbo" – by the name of the
animated elephant. Inexpensive things are called
"budget-friendly", that is, "at an affordable price."
There is also a group of lexical units that can only
be conventionally called politically correct, since
they reflect a system of values that denies the traditional one [11, p. 6]. Moreover, the following units
are presented in this category:
1) those indicating family relationships,
emphasizing the depressed position of a woman in
marriage – unpaid sex worker (wife) – derived from
sex worker (prostitute), unwaged labor (housework).
The depressed position of the woman is also
emphasized in the social sphere, which is reflected
in lexical units such as Differential Framing, faceism (or facial prominence) – the tendencies of
television to focus the camera on the face if they
are shot by a man and in the figure if they shoot a
woman [11, c. 6];
2) lexical units that denote human relations with
the outside world and emphasize its barbaric attitude
towards other types. For example, a person with
difficult-to-meet needs (serial-killer), wood weasel,
paper pirate, woodlayer (logger); the notion that
representatives of other species are only a resource
for people which opposes biocentrism, emphasizing
the equality of all species in nature [11, p. 6];
3) a group of words denoting different types
of discrimination: by age – ageism, in the state of
health – diseasism, in the presence of overweight –
fatism, [11, p. 6].
Conclusions and prospects for further research. Consequently, politically correct vocabulary has a fairly wide impact on the modern life of
people and manifests itself in completely different
forms. The most widespread types of political correctness are gender and social which include units
for identifying physical and mental qualities of
a person, as well as social and everyday phenomena. Racial political correctness is directed against
racial and ethnic prejudices, gender advocates
eliminating the emphasis on gender and supporting women's rights, social serves to mitigate social
phenomena and processes. In general, politically
correct words are perceived with a positive connotation, however, some tokens are mostly reminis-
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cent of "fashion victims", because they sound very
unnatural and are marked by a lack of meaning.
Among them, stylistic hybrids that combine the
features of several tropes like Canine American
(a politically correct euphemism + a cognitive metaphor, since the animal is endowed with an unusual feature such as nationality). Taking into account
the development of society as a whole, one should
pay attention to modern language trends and use
those variants of politically correct vocabulary that
are considered appropriate to show respect.
And so in the process of making research it can
be stressed that we do hope that the Ukrainian
language with the help of the mature nation will
become a means of communicative clarity and will
not be used on purpose by politicians. But now in
order to interpret and translate from English into
Ukrainian an interpreter or translator has to bear
in mind the context of being polite that can be regarded as a set of socio-cultural situations, which,
on their turn, can be useful for interpretation and
translation (some scripts to be the background
for linguistic appropriateness to be evaluated and
chosen). At this point it has to be underlined that
sociocultural contextual scripts have to take into
account social status, gender, age, certain circumstances, etc. In developing the idea we present the
situation/script as communicative and sociocultur-
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ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ-ІНОФОНІВ (УСНЕ МОВЛЕННЯ)
Анотація. У статті досліджується проблема формування мовної свідомості іноземних студентів у зв’язку
з вивченням професійної медичної лексики в процесі опанування усного мовлення. Автори доводять, що
мовна свідомість студента-інофона формується поступово, починаючи з початкового рівня А1, де студент
отримує поняття про процес мовлення,особливості спілкування, фонетичні, графічні та граматичні норми
української мови, але подальше формування мовної свідомості відбувається на етапі В2 при вивченні професійної лексики. У роботі представлені основні форми та методи роботи з іноземними студентами під час
знайомства з професійною лексикою.
Ключові слова: мовна свідомість, процес мовлення, студент-інофон, комунікативна компетенція,
полілог, усне мовлення.
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THE FORMATION OF LANGUAGE CONSCIOUSNESS
OF STUDENTS-INOFONS (ORAL SPEECH)
Summary. The article is concerned with the problem of forming language consciousness of foreign students
with regard to the study of professional medical vocabulary in oral speech. The authors prove that language
consciousness of an inofon student is formed gradually, starting from A1 level, where the student gains an
understanding of the speech process, communication features, phonetic, graphic and grammatical norms of the
Ukrainian language, and finishing with the formation of the language consciousness at B2 level, at the stage of
learning professional vocabulary. The paper presents and illustrates the main forms and methods of working
with foreign students in the process of their being acquainted with professional vocabulary.
Keywords: linguistic consciousness, speech process, student-inоphone, communicative competence, polylog,
verbal speech.

остановка проблеми. В останні роки
П
у закладах вищої освіти України впроваджується вивчення української мови як інозем-

ної. Але у її викладанні ще існує багато проблем,
хоча випущені підручники з української мови як
іноземної, тести, контрольні завдання, тощо [8].
Ще не до кінця вироблена методика викладання,
відбувається пошук підходів та ефективних методів навчання. Уже на початковому етапі студентінофон отримує поняття про процес мовлення,
особливості спілкування, основні фонетичні, графічні та граматичні норми української мови, але
подальше поглиблене формування мовної свідомості відбувається на етапі В2 при вивченні професійної лексики. Саме усне мовлення відображає рівень засвоєння студентом-іноземцем слів,
уміння побудувати словосполучення, речення,
використати мовні кліше. Процес вивчення мови
має прагматичну спрямованість: в ньому домінує
навчання комунікації у навчально-професійній
та професійній сферах, яке йде паралельно з досягненням мовної компетенції у соціально-побутовій і соціально-культурній сферах [1, c. 22].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вченими (В. Винник, Ю. Турченко, К. Гейченко, Б. Сокіл) розглядаються різні аспекти методики викладання української мови як іноземної.
Б. Сокіл, зокрема, визначає такі методи: 1) граматично-перекладний; 2) усвідомлено-зіставний;
3) аудіолігвальний; 4) аудіовізуальний; 5) комунікативний [12, с. 14–15]. Р. Груес, Н. Калашник,
М. Сітковська, Ю. Юсеф та інші, в свою чергу,
відзначають як найважливішу професійну якість
комунікативну складову. У працях З. Попової,
Й. Стерніна представлено оригінальний погляд на
мовну свідомість. Виокремлюючи три види мовної

свідомості, вони доводять, що когнітивна свідомість
пов’язана з пізнавальною діяльністю людини, мовна свідомість є складовою, аспектом комунікативної свідомості, яка розглядається як інтегральний
компонент когнітивної свідомості нації [13].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Формування мовної свідомості студентів-інофонів у процесі комунікації
українською мовою знаходиться на стадії розробки, воно не було предметом спеціального вивчення методистів та лінгвістів. Зрозуміло, що основна
мета мовної підготовки студентів-іноземців – навчання спілкуванню мовою тієї країни, де вони
навчаються, а саме – українською мовою. Адже
«сутність спілкування – в обміні мовленнєвими актами. А відповідно до теорії діяльності (О.О. Леонтьєв, І.О. Зимня), будь-який акт діяльності, в тому
числі і мовленнєвої, складається з дій, які в свою
чергу, мають певну структуру і можуть бути реалізовані на різних рівнях: від рівня фонеми до
власне висловлювання, вільної мови» [3, c. 38].
Формулювання цілей статті. Мета цього
дослідження – простежити, як формується мовна свідомість студента-іноземця у професійному
спілкуванні, які форми та методи роботи застосовуються на заняттях з української мови як іноземної на етапі В2, як добирається лексичний
та граматичний матеріал, як проводиться робота
з текстами перед їхнім вивченням та після.
Виклад основного матеріалу дослідження. Щоб створити власне висловлювання, монологічне чи діалогічне, у іноземних студентів повинні
сформуватися певні вміння і навички володіння
мовним і мовленнєвим матеріалом різних рівнів.
Це і є предметом вивчення на початковому етапі
навчання мові. На етапі В2 ці вміння доповню© Козуб Г.М., Тукова Т.В., 2019
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ються навичками професійного спілкування як
в усному, так і в писемному мовленні.
К.І. Гейченко, Ж.М. Рагріна вважають, що
у процесі мовної підготовки іноземних студентів-медиків й уточненні змісту їхнього навчання
важливо розглянути професійно-комунікативну
компетенцію лікаря, яка розуміється як синтез
мовної, мовленнєвої та соціокультурної субкомпетенцій [3, с. 39].
Ю. Юсеф зазначає, що ефективність професійної мовної комунікації майбутніх спеціалістів
медичного профілю базується на засвоєнні ними
правил та норм усного та писемного мовлення,
їхньому застосуванні в різних професійних ситуаціях [17]. Вирізняються основні показники
та критерії комунікативної компетентності студентів-майбутніх лікарів, до яких належать:
1) мовна компетенція (знання мови, володіння мовними вміннями та навичками);
2) мовленнєва компетенція (вміння використовувати мовні засоби);
3) предметна компетенція (відображення
у свідомості картини світу – предметів, явищ
та взаємозв’язку між ними на базі активного володіння загальною лексикою);
4) прагматична компетенція (здатність втілювати мовленнєву діяльність, зумовлену комунікативною метою, свідомо робити відбір необхідних форм, типів функціонально-стильових
різновидів мовлення).
Робота починається у 2 семестрі 2 курсу з вивчення «Загальнонаукової, міжгалузевої і вузькоспеціалізованої термінології» спочатку на рівні
слів: суть, суттєвий, теорія, теоретичний, система, систематизувати, практика, практичний, метод, методика, тощо. Плідними постають
завдання пояснити значення спільнокореневих
слів: ґрунт – ґрунтуватися, досліджувати – дослідження і под. Добір синонімів, антонімів, спостереження за омонімічними явищами, стилістично розмежованими лексемами та сполуками
допомагає усвідомленому засвоєнню спеціальної
лексики медичного спрямування. На наступному
етапі даються завдання на складання словосполучень різноманітного граматичного спрямування:
навколишній + світ, живий і неживий + природа;
результати + наукові дослідження, форма + людське пізнання тощо. Словосполучення поступово
ускладнюються: постукувати за допомогою зонда,
виявити зубний камінь, тримати стоматологічне дзеркало і т.ін. Лише пізніше подається текст
про науку та проводиться робота з ним. Особливо
важливою у формуванні професійної мовної свідомості є відповіді на запитання та переказ тексту,
що передбачає модифікацію синтаксичних конструкцій, побудову речень за моделями та перші
діалоги загального характеру [7; 9; 11; 12].
На наступних заняттях продовжується знайомство студентів-інофонів із елементами українського термінологічного апарату біології та
анатомії. Обов’язковою є подача лексики на початку заняття із перекладом англійською мовою:
клітина – сell, тканина – tіssue та под. Для розвитку усного мовлення корисними є завдання закінчити речення (Організм – це…, Всі клітини,
тканини, органи тісно… ). Важливо весь час повторювати граматичний та лексичний матеріал,
який вивчався раніше, доцільно використовува-

ти концентричний принцип розташування матеріалу. Відпрацювання навичок володіння вивченим на занятті матеріалом постійно проводиться
на базі текстів («Організм як ціле», «Будова клітин» тощо).
Робота над медичною лексикою стоматологічного напрямку починається з тем «Терміни-найменування стоматологічних захворювань»,
«Терміни на позначення причин стоматологічних захворювань, «Терміни на позначення методів і способів обстеження та лікування».
Базовою для побудови висловлювання постає
лексика: 1) загальновживана: хвороби та симптоми, біль і т.п.; 2) термінологічні сполучення:
зубний біль, біль ниючий, гострий, пульсуючий
і т.п.; 3) терміни: пальпація, перкусія, тощо. Методично доцільним прийомом виявляється посередництво рідної мови студентів, якою вони навчаються у ЗВО.
Професійна потреба у побудові діалогу з пацієнтом обумовлює важливість опрацювання цієї
надважливої форми усного спілкування у медичній сфері. На початку подаються готові діалоги
для читання (усне мовлення розглядається разом з іншими видами діяльності аудіюванням,
читанням, говорінням та письмом). Поступово
переходимо до самостійного їх складання: скласти діалог «лікар-пацієнт» за вказаною моделлю,
використати типові конструкції у мовленні лікаря «На що ви скаржитесь?», «Що вас турбує?»
тощо, відповісти на запитання за діалогом,
скласти та розіграти діалог за ситуацією:
1. Ви – лікар. До вас прийшов пацієнт, який
скаржиться на зубний біль. Розпитайте його,
огляньте ротову порожнину, розкажіть пацієнтові, що ви будете робити під час огляду і які інструменти будете використовувати. Використовуйте типові команди стоматолога.
2. Ви – хворий. У вас заболів зуб. Ви прийшли
на прийом до стоматолога-терапевта. Розкажіть,
на що ви скаржитеся, розпитайте лікаря, як саме
він буде оглядати, для чого він постукує по зубах
і прощупує ясна і щоки із зовнішнього боку. Спитайте, чи буде лікар зразу свердлити зуба.
Усне мовлення як прототипна форма комунікації найбільш поширена форма спілкування
в усіх формах діяльності людини. При сприйнятті мовлення на слух у студентів-іноземців виникає чимало труднощів [10; 15; 16]. Специфіка інтонування різних типів речень, норми наголосу
та його смислорозрізнювальна роль, тональність
бесіди на специфічні медичні теми – це лише
частка проблем, котрі слід враховувати при формуванні навичок усного спілкування студентівінофонів у медичній сфері.
Висновки і пропозиції. Таким чином, із
мови вивчення українська мова стає засобом професійного спілкування, адже студенти проходять
клінічну практику і їм необхідно долучатися до
професійної комунікації, тому вони повинні не
лише володіти лексико-граматичними засобами,
які обслуговують комунікацію лікаря та пацієнта. Студенти-практиканти повинні вміти:
1) спілкуватися під час практики на професійну тематику, розуміти мовлення у природньому
темпі та говорити граматично правильно;
2) вести діалог-розпитування «практикант –
пацієнт», «лікар – практикант», «медсестра –
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практикант» та виконувати інші завдання, що
стосуються читання літератури, заповнення медичної документації тощо [2, с. 27].
Залучення до навчального процесу інтерактивних форм навчання, діалогів, полілогів має
розвиваючий характер, дозволяє перейти від
занять інформативного типу до занять прагматичної спрямованості, коли іноземні студенти можуть використати одержану інформацію
в навчальних ситуаціях, що близькі до реально-
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го спілкування. Існуючі підручники української
мови за професійним спрямуванням для медичних ЗВО мало відповідають програмі та містять
чимало недоречностей. Перед викладачами постає завдання укладання комунікативно спрямованого підручника, який би містив систему
завдань по складанню діалогів у різних ситуаціях спілкування у медичному середовищі з урахуванням синтагматично обумовлених сполучень
різного ступеня складності.
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Анотація. У статті порушено питання: використання сучасних педагогічних технологій в освітньому процесі загалом та у навчанні англійської мови, інноваційні педагогічні технології, їх переваги в навчанні,
впровадження комп΄ютерних технологій та їх роль при вивченні іноземних мов. Дається короткий опис та
характеристика інноваційних педагогічних технологій у процесі викладання англійської мови. У статті
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виділити. У статті обґрунтовані головні переваги даних технологій, які полягають в тому, що вони дозволяють інформатизувати учбовий процес, більш відповідають вимогам сучасної школи в порівнянні
з класно-урочною моделлю. Цілі такого навчання спираються на потенційні можливості комп'ютера як
засобу пізнавально-дослідницької діяльності, забезпечують особистісно-орієнтований підхід до навчання,
що сприяє розвитку індивідуальних здібностей учнів.
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and learning English, the concepts of innovative pedagogical technologies, their advantages in education, introduction of computer technologies and their role in teaching foreign languages. It gives a brief description and
characterization of innovative pedagogical technologies in teaching English. In the article there is described
how the use of information and communication technologies allows us to organize the learning process and
what are the main tasks of using teachers of information and computer technologies can be highlighted. In the
article there are substantiated the main advantages of these technologies, which consist in the fact that they
allow to inform the teaching process, more in line with the requirements of the modern school in comparison
with the classroom model. The objectives of such training are based on the potential of the computer as a means
of cognitive-research activities, provide a person-oriented approach to learning that promotes the development
of individual abilities of students.
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остановка проблеми. Знання іноземної
П
мови стає життєвою необхідністю в епоху світового розвитку та глобалізації. Завдання школи полягає не лише у наданні знань, а
й у формуванні учня як освіченої та впевненої
особистості. Сучасний випускник – це особистість, яка здатна на самоосвіту, людина, яка зможе конкурувати в сучасному світі. Використання
інноваційних педагогічних технологій у начальному процесі сприяє впровадженню цих завдань.
Всі сторони життя сучасного суспільства охопив процес інформатизації. Цей процес має
кілька пріоритетних напрямків, до яких, безумовно, слід віднести інформатизацію освіти.
Вона є першоосновою глобальної раціоналізації
інтелектуальної діяльності людини за рахунок
використання
інформаційно-комунікаційних
технологій. Інформаційні технології не тільки
полегшують доступ до інформації і відкривають
можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх
суб'єктів навчання, побудувати освітню систему,
в якій учень був би активним і рівноправним
учасником освітньої діяльності [1].
Мета статті. Головною метою цієї роботи
є розкриття та опис особливостей використання
інноваційних сучасних педагогічних технологій
© Козубенко І.В., 2019

у навчально-виховному процесі іноземної мови.
Сучасні педагогічні технології направлені на зміну освітньої ситуації таким чином, щоб учитель
із «беззаперечного авторитета» перетворився на
більш уважного та зацікавленого співрозмовника, який буде «іти пліч-о-пліч» з учнем у процесі
навчання. У цьому і полягає актуальність статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дану проблему вивчали такі дослідники, як:
В.П. Беспалько, І.М. Дичківська, С.О. Сисоєва.
Інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу. Виходячи з цього, інноваційну педагогічну
діяльність можна розглядати як процес створення і освоєння педагогічних інновацій із застосуванням інноваційних форм навчання [3].
Інноваційне навчання – зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі навчальна
та освітня діяльність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості [7, с. 153].
Особливого значення набувають педагогічні
технології навчання, під якими розуміють системну сукупність і порядок функціонування всіх
особистісних, інструментальних та методологічних засобів, що використовуються для досягнення освітньої мети [6, с. 137].
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На думку С.О. Сисоєвої, використання інноваційних педагогічних технологій в освіті має
«забезпечувати особистісний і професійний розвиток особистості, її професійну та соціальну
мобільність, конкурентоспроможність на ринку
праці, адаптаційну гнучкість» [4, с. 46].
Д.С. Мазоха та Н.І. Опанасенко зазначають,
що «педагогічна професія вимагає особливої чутливості до постійно оновлюваних тенденцій суспільного буття, здатності до адекватного сприйняття потреб суспільства і відповідної корекції
навчально-виховної діяльності» [5, с. 76].
Інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її
індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх
суб'єктів навчання, побудувати освітню систему,
в якій учень був би активним і рівноправним
учасником освітньої діяльності.
В наш час пошук нових форм і методів навчання – явище не тільки закономірне, але й необхідне, адже в сучасній школі кожен не тільки може,
а й повинен працювати так, щоб використовувати
всі можливості особистості. В умовах гуманізації
освіти реальна теорія і технологія масового навчання повинна бути направлена на формування сильної особистості, здатної жити й працювати у світі, що безперервно зазнає змін, здатної
сміливо розробляти власну стратегію поведінки,
здійснювати моральний вибір і нести за нього відповідальність, – тобто такої особистості, яка спроможна саморозвиватися і самореалізуватися [1].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Особливе місце повинно
відводитися таким формам занять, що забезпечують участь кожного учня у проведені уроку,
підвищують авторитет знань та індивідуальну
відповідальність учнів за результати навчальної
діяльності. В своїй педагогічній практиці я намагаюсь активно ці форми впроваджувати. Ці
завдання можна успішно розв’язувати завдяки
інформаційним технологіям.
Виклад основного матеріалу. Перевагами
даних технологій є те, що вони дозволяють інформатизувати учбовий процес, більш відповідають
вимогам сучасного навчання в порівнянні з класно-урочною моделлю. Цілі такого навчання спираються на потенційні можливості комп'ютера
як засобу пізнавально-дослідницької діяльності,
забезпечують особистісно-орієнтований підхід до
навчання, що сприяє розвитку індивідуальних
здібностей учнів. Об'єднання в комп'ютері текстової, графічної, аудіо-відеоінформації, анімації
різко підвищує якість учбової інформації, що підноситься учням, підвищує і їх успішність. Тому
сьогодні в традиційну схему «вчитель – учень –
підручник» вводиться нова ланка – комп'ютер, а
в шкільну свідомість – комп'ютерне вчення.
На будь-якому етапі уроку комп΄ютер допомагає створити високий рівень особистої зацікавленості учнів за допомогою інформації, виведеної на екран. Структура уроку з використанням
комп’ютера є багатоваріантною, однак він має не
лише формувати знання, а й сприяти розвиткові
учнів. При цьому використання ІК технологій передбачаю як у підготовці до уроку, безпосередньо
на уроці, так і у співпраці з учнями поза уроками.
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Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Сьогодні впровадження
комп'ютерних технологій у навчальний процес
є невід'ємною частиною шкільного навчання. Загальновизнано, що використання комп'ютерних
технологій в освіті неминуче, оскільки істотно
підвищується ефективність навчання, якість
знань і умінь [8].
Використання інформаційно-комунікаційних
технологій у процесі навчання дозволяє:
зробити цей процес цікавим, з одного боку, за
рахунок новизни і незвичності такої форми роботи для учнів, а з іншого, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за
рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп'ютерів;
вирішувати проблему наочності навчання,
розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим
і доступним для учнів вільно здійснювати пошук
необхідного школярам навчального матеріалу
у віддалених базах даних завдяки використанню
засобів телекомунікації, що надалі буде сприяти
формуванню в учнів потреби в пошукових діях;
за рахунок наявності різнорівневих завдань
індивідуалізувати процес навчання, самостійно
працювати з навчальним матеріалом, використовуючи зручні способи сприйняття інформації,
що викликає в учнів позитивні емоції та формує
позитивні навчальні мотиви;
аналізувати і виправляти допущені помилки,
коригувати свою діяльність завдяки наявності
зворотного зв'язку, в результаті чого удосконалюються навички самоконтролю;
здійснювати самостійну навчально-дослідну
діяльність (моделювання, метод проектів, розробка презентацій, публікацій тощо), розвиваючи творчу активність в учнів;
співпраця через особисті блоги, сайти вчителів
забезпечує взаємозв’язок вчителя, учня і батьків.
Застосовуючи комп’ютер та проектор, вчитель
отримує потужний інструмент для подання інформації в різноманітній формі. В якості джерела інформації можна використовувати педагогічні програмні засоби та власноруч створені
презентаційні та проектні програми. Інноваційні форми роботи з комп'ютерними навчальними
програмами на уроках іноземної мови включають: вивчення лексики; відпрацювання вимови;
вивчення діалогічної і монологічної мови; вивчення писемності; відпрацювання граматичних
навичок. Можливості використання Інтернетресурсів величезні. Найпростіше використання
Інтернету – це використання його як джерела
додаткових матеріалів для вчителя та учня.
Мережа Інтернет створює умови для здобуття
будь-якою необхідною учням і вчителям інформації: науковий матеріал, новини з життя молоді, статті з газет і журналів та інше. На уроках
англійської мови за допомогою Інтернету можна
формувати навички і уміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі; удосконалювати уміння письмової мови учнів; поповнювати словниковий запас учнів; формувати
в учнів мотивацію до вивчення англійської мови.
Крім того, учні мають можливість налагоджувати і підтримувати зв'язки і контакти зі своїми однолітками в англомовних країнах. Учні можуть
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брати участь в тестуванні, у вікторинах, конкурсах, олімпіадах, брейн-рингах, що проводяться
по мережі Інтернет, переписуватися з однолітками з інших країн, брати участь в чатах, відеоконференціях та інше. Інтернет дає можливість
проводити різноманітні проекти в мережі, які
сприяють розвитку комунікативних умінь та навичок учнів [9, с. 34].
Метою вивчення іноземної мови є формування комунікативної компетенції, виховна, освітня,
розвиваюча цілі реалізуються в процесі здійснення цієї головної мети. Комунікативний підхід має
на увазі навчання спілкуванню і формуванню здібності до міжкультурної взаємодії, що є основою
функціонування Інтернету. Інтернет – це міжнародне багатонаціональне, культурне суспільство,
чия життєдіяльність заснована на електронному
спілкуванні мільйонів людей у всьому світі, що говорять одночасно. Включаючись у нього на уроці
іноземної мови, ми створюємо модель реального
спілкування. На сьогоднішній день нові методики з використанням Інтернет-ресурсів протиставляються традиційному вивченню іноземних мов.
Для того, щоб навчити спілкуванню іноземною мовою, потрібно створити справжні життєві ситуації,
які стимулюватимуть вивчення матеріалу. В методиці прийнято називати цю взаємодію інтерактивністю. Термін «інтерактивна педагогіка» відносно
новий: його ввів у 1975 р. німецький дослідник
Ганс Фріц. Лінгвістичне тлумачення слова, представлене в іншомовних словниках, свідчить, що
поняття «інтерактивність», «інтерактив» прийшли
до нас з англійської мови. «Inter» – поміж-, серед-,
взаємо-, «act» –діяти, отже, Interact – взаємодіяти. Інтерактивністю в навчанні можна вважати
взаємодію учнів, перебування їх у режимі бесіди,
діалогу, спільної дії. Відповідно, у дослівному розумінні інтерактивним може бути метод, у якому
той, хто навчається, є учасником, який разом з іншими здійснює щось: говорить, управляє, моделює, пише, малює тощо, тобто не виступає тільки
слухачем, спостерігачем, а бере активну участь
у тому, що відбувається, особисто створюючи це.
Суть інтерактивного навчання полягає у тім, що
навчальний процес відбувається тільки шляхом
постійної, активної взаємодії всіх учнів [10, с. 5].
Висновки і пропозиції. Отже, інтернет допомагає у формуванні умінь і навичок розмовної
мови, навчаючи учнів справжньої мови, а також
забезпечуючи справжню зацікавленість до вивчення іноземної мови, так як інтерактивність
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не лише створює реальні ситуації з життя, але
і дає поштовх учням для того, щоб вони вміли реагувати на ситуації за допомогою іноземної мови.
Таким чином, Інтернет розвиває індивідуальні
якості учнів та створює сприятливу атмосферу
для навчання.
Часто використовую методи презентацій, відеопрезентацій та проектів в своїй педагогічній практиці. Презентації на уроках іноземної
мови дозволяють поєднувати у собі застосування
мультимедіа та необхідного мовного матеріалу.
Перевага презентацій у тому, що їх можна використовувати на будь-якому етапі вивчення теми.
Метод проектів у світовій педагогіці – не новий
винахід. Напевне, саме цей метод є, на мою думку, найцікавішим та мотиваційним. В основі
проекту лежить певна проблема. Елемент творчості робить проектну роботу суто індивідуальною. Працюючи над проектом, учні виконують
невелику дослідницьку роботу: шукають та опрацьовують матеріал у підручниках та Інтернеті,
виокремлюючи найголовніше, знаходять ілюстрації, готують проект до представлення на клас.
Аналізуючи все вищезазначене можна виділити основні завдання використання вчителями ІКТ:
1. Підвищення якості викладання іноземної
мови шляхом ефективного використання сучасних педагогічних та інформаційно-комунікативних технологій.
2. Розширення можливостей індивідуалізації
і диференціації навчання учнів.
3. Прищеплення учням навичок роботи із сучасними технологіями, що сприяє їх адаптації до
соціальних умов.
4. Постійне динамічне оновлення змісту,
форм, процесів навчання та виховання.
5. Створення засобів наочності, розробка матеріалів для комп’ютеризованих уроків.
Отже, інформаційні технології – вимога сьогодення, що дозволяє створити суспільство, засноване на знаннях. Вони спрощують спілкування
та співробітництво. Суспільство, яке дбає про
своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості, принесені новими інформаційними технологіями, та навчитися грамотно застосовувати
їх, у першу чергу, в освіті.
Сьогодні перед педагогами стоїть важливе завдання – виховати та підготувати молодь,
спроможну активно включатися в якісно новий
етап розвитку сучасного суспільства, пов’язаний
з інформацією.
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В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню концептуальних ідей управління якістю освіти в контексті
інноваційних процесів вищої освіти та визначенню подальших перспектив розвитку вітчизняної практики впровадження інформаційно-комунікаційні технологій. Проаналізовано особливості управління
з точки зору інноваційних процесів. Наведено типові приклади управління в контексті вищої освіти.
Показано важливість ролі управління освітнім процесом для підвищення ефективності безперервної освіти. Обґрунтовано перспективність впровадження інноваційних технологій навчання.
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IN THE CONTEXT OF INNOVATION PROCESSES
Summary. The article is devoted to the research of conceptual ideas of the quality management in education in the context of innovative processes of higher education and the definition of further prospects for the
development of domestic practices in the implementation of information and communication technologies.
The features of management from the point of view of innovative processes are analyzed. Typical examples
of management in the context of higher education are given. The role of educational process management in
increasing the efficiency of continuous education is shown. The prospect of introducing innovative learning
technologies is studied.
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остановка проблеми. Виходячи з фунП
даментальної ідеї підвищення якості освіти за допомогою створення умов для розвитку

особистості викладача як головного учасника
педагогічного процесу, носія та суб'єкта загальної та професійної культури, які реалізують у педагогічної професії свій спосіб життєдіяльності,
формуються провідні стратегії оновлення системи освіти [1]. Засобами реалізації цієї стратегії
виступає послідовний відбір, пред'явлення і визначення рівня сформованості цінностей або ж
спостереження за емоційними переживаннями
іншого, діяльність, що вимагає прояву певної
емоції й осмислення її через методи побудови образів і зіставлення [2]. Проте в кожному випадку
йдеться приблизно про одну й ту ж методологію:
eксплікації ціннісних та мотиваційних основ
з реальної педагогічної практики; розробки специфічних технологічних механізмів, що дозволяють цілеспрямовано формувати позитивне
ставлення процесів «ціноутворення» в практиці
підготовки майбутніх фахівців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Автори досліджують можливості підвищення мотивації студентів за рахунок залучення студентів
в активні форми навчання, використання технологій співробітництва, сюжетнорольових, дидактичних та організаційно-діяльнісних ігор, актуалізації ціннісного ставлення до педагогічної спадщини
минулого [3]. За кордоном проблемою вивчення
якості управління освітою в контексті інноваційних процесів у системі вищої освіти займались
Р. Андерсон, Г. Гузман, Л. Тревилато, А. Джеймс.

Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Проблема формування
та діагностики мотиваційних установок і ціннісно-смислового ставлення студентів до навчання
є однією з ключових для підвищення якості освіти, але проблема потребує детального вивчення.
Цілі статті. Мета статті полягає в здійсненні наукового аналізу якості управління освітою
в контексті інноваційних процесів у системі вищої освіти й розробленні рекомендацій щодо
можливостей використання прогресивного закордонного досвіду в Україні.
Виклад основного матеріалу. Дослідники
[4] відзначають три ключові установки державної політики: мінімізацію державних витрат
на освіту як вимушені заходи в сучасній ситуації; економічну та соціальну оптимізацію сфери
освіти, реалізовану через обмеження державної
фінансової участі в освіті (за моделлю США і Західної Європи); формування нової, «ринкової»
структури та інфраструктури освіти, адекватної особливостям сучасної російської економіки
(загальне зниження зайнятості при відносному
зростанні частки важкої й некваліфікованої праці). Дещо інший аспект реструктуризації змісту
освіти обумовлений протиріччям між масовістю
педагогічної професії і вузькістю фахового нав
чання. Переходячи до дослідження структурнозмістовних особливостей освіти, необхідно відзначити ще кілька важливих моментів. Значущим чинником якості освіти є співвідношення
традиційного та інноваційного компонентів, де
під традиційним компонентом розуміється екс© Комарова О.І., Тін Тін Сое, 2019
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тенсивна підготовка викладача, а під інноваційним – інтенсивний розвиток особистісних
здібностей педагога-професіонала. Розглядаючи
можливості використання сучасних педагогічних технологій для оптимізації змісту і якості
освіти, необхідно усвідомлювати, що кожен автор і професійна група, використовуючи це поняття, вкладають у нього свій зміст. Говорячи
про використання сучасних педагогічних технологій в контексті особистісно-орієнтованої освіти,
виділимо декілька аспектів. Зокрема, першим
і найбільш значущим аспектом використання
сучасних є їх комунікативна спрямованість. Ряд
авторів намагається відійти від вельми специфічних категорій типу «педагогічна комунікація»,
«комунікативний потенціал», «оперативне мислення» до більш об’ємних характеристик «технологічної культури педагога». Проте залежно
від авторських позицій ця категорія має різний
зміст. Так, у роботах Г. Гузмана та Л. Тревилато
процес опанування «професійно-комунікативною культурою» представлений у вигляді трьох
блоків: активного педагогічного тренінгу; вдосконалення комунікативних та організаторських
умінь у межах технології колективно-творчої діяльності; створення індивідуальних та групових
проектів. Більш широкі теоретичні уявлення про
технологічну культуру містять такі компоненти:
володіння логікою професійної поведінки викладача, досвід креативної діяльності, використання способів організації технологічних процесів,
їх адаптація до цілей гуманізації та гуманітаризації освіти; володіння індивідуальною системою
способів і прийомів навчання і виховання, що
включає інваріантні педагогічні вміння та індивідуально творчий стиль діяльності; вміння
аналізувати альтернативні педагогічні технології; готовність до реалізації освітніх стандартів за
допомогою проектування, реалізації і рефлексії
дидактичних модулів. Особливе значення має
включення в процес підготовки студентів особистісно-орієнтованих освітніх технологій. Однак саме в цій сфері виникають найбільш суттєві
проблеми і суперечності: особистісно-орієнтована
освіта існує в основному як елемент теоретичного
і частіше – описового змісту, але не як актуальна педагогічна практика; реальні педагогічні
технології освіти виявляються осторонь від найбільш сучасних ідей і концепцій; зміни носять,
як правило, випадковий характер і не мають
відношення до реконструкції освітнього процесу
на принципах особистісно-орієнтованої освіти.
Тим ціннішими на цьому тлі виявляються викладачі, що реально працюють у парадигмі особистісно-орієнтованої освіти і демонструють такі
якості: творчу спрямованість; готовність до співпраці; відсутність прямого або непрямого тиску на
учня; демократичний стиль спілкування; педагогічну підтримку студентів через організацію
їх творчої діяльності, а також самопізнання;
єдність викладацької та дослідницької діяльності; творчу інтерпретацію емпіричного знання
в поєднанні з фундаментальною теоретичною
підготовкою. У зв'язку з цим розробляються системні засоби і стратегії особистісно-орієнтованої
освіти: поглиблена професійно-особистісна діагностика студентів, що включає світоглядний,
професійно-особистісний та освітній блоки; ре-

алізація програми безперервної практики, що
включає систему самопізнання, самовиховання
та рекомендацій з педагогічної діяльності; гнучкий розклад і побудову його, виходячи з принципу блочно-психологічного занурення студента в предмет; усебічність підготовки викладача
у рамках навчально-наукового та виробничого
комплексу; створення системи методичного забезпечення самостійної науково-дослідницької
роботи студентів; Стратегія інноваційної діяльності в системі освіти випливає з необхідності
першочергової розробки цілісної системи професійно – педагогічних критеріїв, нормативів
і професіоналізму кожного викладача. Проблема критеріїв і засобів моніторингу освітніх процесів є однією з найбільш принципових підстав
організації системи управління якістю освіти.
Сучасні умови управління і розвитку системи
освіти вимагають розширення кола досліджень
інноваційних процесів, які визначають не тільки успішну адаптацію особистості до нових економічних та соціальних змін, що відбуваються
в суспільстві, а й підвищення творчого потенціалу людини, організацію та оперування власним
життям відповідно до потреб, цілями, цінностями, поставленими самою людиною. На сучасному
етапі розвитку освітнього простору виявляється
недостатність науково-методичного забезпечення інноваційних процесів, відсутність належної
експертизи інноваційних освітніх проектів та моніторингу якості і ефективності їх впровадження.
У той же час в психолого-педагогічних дослідженнях не в повній мірі висвітлюються питання,
що стосуються вивчення і розвитку інноваційної
діяльності в системі освіти. Існують об'єктивні
труднощі впровадження інноваційних технологій в сучасному освітньому просторі. В цілому, реформування сучасної освіти в контексті
розвитку інноваційних процесів визначається
необхідністю вирішення існуючих в ньому проблем: ігнорування індивідуальних особливостей
суб'єкта діяльності; використання малоефективних традиційних форм і методів навчання
і виховання; збільшення розриву між навчанням
і вихованням; загострення проблеми гуманізації
формальних та неформальних відносин в освітньому процесі; розрив між вимогами суспільства,
можливостями освіти і потребами особистості.
Проведений аналіз психолого-педагогічних досліджень дозволяє зробити висновок, що проблема формування і розвитку суб'єкта діяльності
в контексті інноваційних процесів в системі освіти
вельми актуальна і досліджується в різних психолого-педагогічних напрямках. Відсутні ефективні
способи аналізу інноваційних процесів не тільки
у професійній, а й в особистісній сфері. Однак
дана проблема себе ще не вичерпала, кожен новий виток у розвитку сучасного освітнього простору вимагає нового, більш глибокого осмислення
цієї проблеми і обґрунтування нових підходів до
її вирішення. Дослідження інноваційних процесів в освіті, в основному, орієнтовані на педагогів,
педагогічні колективи, що залишає поза увагою
управлінський сегмент роботи освітніх установ.
Крім того, процеси сучасного розвитку обумовлюють динамічність і неоднозначність обсягу, змісту
і характеру інноваційних процесів в освітніх установах. Постійно змінюється зміст управлінської
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діяльності, мобільність організаційних структур,
що забезпечують просування інноваційних процесів в системі освіти, вимагають особливих інноваційних умінь, здібностей і якостей. Проблеми сучасної освіти спонукають до пошуку нових
засобів управління, здатних в сучасних соціальних умовах виявити проблеми, які ведуть до пошуку нових підходів, форм, засобів і методів для
системи освіти. На основі теоретичного аналізу
вітчизняної та зарубіжної літератури з менеджменту освіти, соціології та психології управління,
загальної педагогіки, професійної освіти інноваційна компетентність передбачає наступні компетенції: сприйнятливість до власне інновацій або
відкриття; здатність побачити елементи нового
в усталеному; здатність запропонувати принципово нове рішення проблеми; готовність до керівної роботи; здатність приймати обґрунтовані соціально-управлінські рішення в освітніх установах.
Традиційно проблематика інноваційного потенціалу розроблялася теорією систем в рамках
економічних концепцій науково-технічного прогресу. Останнім часом, в силу своєї багатоаспектності, вона вийшла за рамки власне економічної
науки і знаходить своє продуктивне застосування в багатьох областях наукового знання.
Розкриття сутності поняття «інноваційний потенціал» доцільно здійснювати через визначення
його складових категорій. Поняття «потенціал»
походить від латинського слова «potentia», яке
означає силу, міць, можливість, здатність, яка існує в прихованому вигляді і здатна проявитися
за певних умов. У фізиці поняття «потенціал» характеризує величину потенційної енергії в певній точці простору. При цьому потенційна енергія – це запас внутрішньої енергії або енергія
взаємодії тіл системи, яка визначається їх взаємним розташуванням в просторі. У більш широкому сенсі потенціал – це сукупність факторів, наявність яких може бути використана і приведена
в дію для досягнення певної мети, результату.
Причому потенціал може бути явним і прихованим, використовуваним або невживаним.
Забезпечення високої якості освіти в усі часи
залишалося ключовою проблемою, вирішенням
якої займалися на всіх освітніх рівнях. В даний
час в умовах глобальної конкуренції на ринку
освітніх послуг проблемі забезпечення високої
якості наданої освіти стало приділятися ще більше уваги не тільки учасників освітнього процесу,
а й вчених і дослідників, що займаються питаннями розвитку освіти. Від якості освіти зараз безпосередньо залежить не тільки затребуваність, а
й ефективність роботи освітньої організації.
Проблема забезпечення якості освіти, якщо
мова йде, зокрема, про вищу освіту, є системною проблемою, у вирішенні якої повинні бути
задіяні багато напрямків функціонування ВЗО.
У цьому питанні не повинно бути слабких ланок,
отже, тільки комплексний підхід може призвести до позитивних результатів і до досягнення
мети щодо забезпечення високої якості наданої
освіти. В сучасних умовах жорстокої конкуренції
на ринку освітніх послуг ефективним може бути
тільки той ВЗО, який займається питаннями
планування і управління якістю.
Під якістю освітніх програм розуміємо розробку нових затребуваних освітніх програм. Під якіс-
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тю професорсько-викладацького складу в університеті розуміється забезпечення високого рівня
викладання. Сучасний викладач повинен володіти широким спектром професійних компетенцій, в числі яких: чудове знання свого предмета,
постійне професійне самовдосконалення, висока
інформаційна комунікація. Викладач вузу повинен бути високоосвіченою, непересічної, творчою
особистістю, що володіє якостями лідера. Тільки
такий викладач сьогодні може захопити студента своїм предметом. Педагогічну компетентність
викладача крім сукупності знань і вмінь становить також наявність науково-дослідницьких
здібностей, необхідних йому для виконання
функцій навчання і виховання студентів. Наукова діяльність нерозривно пов'язана з освітньою
діяльністю викладача. В останні роки якісну
освіту нерозривно пов'язана також з розвитком
сучасних освітніх технологій. Від викладачів сьогодні очікують творчий підхід, який виражається
в пошуку нових прийомів і методів навчання, зокрема, в активному використанні інтерактивних
методів навчання (дискусійних, ігрових, тренінгових тощо) і сучасних освітніх технологій. Тільки при вмілому поєднанні різних форм і методів
навчання можна викликати інтерес нинішніх
студентів до свого предмету, і, як наслідок, їх
стійку мотивацію до навчальної та майбутньої
професійної діяльності. В сучасних умовах конкурентоспроможною і ефективно функціонуючою може бути та установа, яка займається питаннями планування, організації та управління
якістю. В даному процесі мають бути задіяні всі
внутрішні ресурси, оскільки тільки комплексний
розвиток всіх основних напрямків, порушених
у цій статті, може гарантувати високу якість наданої вищої освіти.
Висновки з проведеного дослідження
і перспективи. Якість освіти як складний феномен визначається дією ряду факторів, зокрема,
якістю: освітніх цілей, стандартів і еталонів; освітніх програм; кадрового та наукового потенціалу;
підготовки абітурієнтів і випускників; матеріально-технічного оснащення освітнього процесу; використанням освітніх технологій; ефективністю
системи контролю досягнень. Визначення рівня
якості освіти реалізується як системний проект,
побудований на врахуванні цих факторів з усіма
аспектами (особистісним, соціальним, державним). Велике значення має сукупність концептуальних ідей, науково методичних розробок
та організаційно-управлінських заходів щодо
створення системи діагностики та моніторингу
якості всіх інновацій у системі освіти. Неможливо
одночасно вирішити безліч проблем, пов'язаних
з реалізацією цієї стратегії. Спираючись на аналіз великої кількості джерел, ми можемо говорити про три напрямки її реалізації: 1) розробка
теоретичних моделей діагностики та моніторингу
якості освіти; 2) розробка системи критеріїв та засобів діагностики та моніторингу якості освіти;
3) розробка організаційно-управлінських моделей і технологій управління якістю освіти. Основою діагностики та моніторингу якості освіти
студентів є навчальні плани, програми та зміст
навчальних дисциплін, що викладаються. Перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. У цілому можна говорити про існування
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двох часткових стратегій у розвитку методів оцінки якості освіти: 1) створення інструментів і засобів об'єктивної діагностики свідомості й діяльності (розробка вимірників, у тому числі тестів,
опитувальників та ін.); 2) розробка концептуальних, методологічних основ і методичних засобів
діагностики особистості в єдності її внутрішніх

і зовнішніх чинників. Існує необхідність вирішення проблеми якості освіти з урахуванням таких факторів: складності та багатоаспектності поняття «якість освіти»; наявності альтернативних
традицій інтерпретації систем освіти і їх якісних
характеристик; наявності безлічі альтернативних ідей і стратегій розвитку освіти в Україні.
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АНОНІМНІСТЬ ЯК ЗАСАДА ДЛЯ ДЕІНДИВІДУАЦІЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
В ІНТЕРНЕТ КОМУНІКАЦІЇ
Анотація. Ця стаття розглядає поняття «анонімність» та «деіндивідуація» та їх вплив на поведінку мовних особистостей у кіберпросторі.Проаналізовано роботи науковців, що розглядали питання анонімності та індивідуальності. Визначено основні критерії та форми анонімності. З’ясовано, що псевдонімність
розглядається як звичайний варіант анонімності. Зазначається, що існують обставини, де анонімність і
псевдонімність є корисним інструментом у повазі свободи і справедливості.
Ключові слова: анонімність, деіндивідуація, кіберпростір, інтернет комунікація, мовна особистість.
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ANONIMITY AS A BASIS FOR DEINDIVIDUATION OF LINGUISTIC PERSONALITY
IN THE INTERNET COMMUNICATION
Summary. This article considers the concept of "anonymity" and "deindividuation" and their influence on the
behavior of linguistic personality in cyberspace. The paper analyzes the work of scientists, who considered issues of anonymity and individuality. The basic criteria and forms of anonymity are defined. It was found that
pseudonym is considered as a regular variant of anonymity. It is noted that there are circumstances where
anonymity and pseudonimity is a useful tool in regards to freedom and justice.
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остановка проблеми. Зростання можП
ливостей Інтернету збільшило використання анонімності та псевдонімності в електро-

нних комунікаціях. Як користувачі Інтернету
можуть зберегти переваги конфіденційності, борючись із зловживаннями декількох анонімних
і псевдонімних людей? У реальному світі ідентичність перебуває в тому, як людина визнається
і несе відповідальність за свої дії; в кіберпросторі
ідентифікація потенційно є лише ідентифікатором користувача. Як же тоді ми повинні реагувати на таку невинність і безвідповідальність?
Оскільки електронні комунікаційні технології набувають широкого поширення серед все
більшої кількості міжнародних користувачів
© Кошлата А.В., 2019

комп'ютерів, одним з найбільш обговорюваних
питань є те, як зберегти переваги вільного дискурсу, одночасно обмежуючи антигромадські
зв'язки та поведінку в Мережі.
В основі багатьох дискусій щодо доцільності
та можливості накладання обмежень на поведінку у кіберпросторі лежить питання ідентичності. Деякі з найбільш кричущих зловживань кіберпростором представляються обґрунтованими,
частково пов'язаними з легкістю приховування
ідентичності; не використовуючи ні ім'я, ні псевдоніми, зловмисники часто можуть уникнути
практично всіх наслідків своїх дій.
Анонімність є підставою для зловживання
мережею, яка практикується багатьма спаме-
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рами. Враховуючи серйозність цих зловживань
неадекватною ідентифікацією в кіберпросторі,
керівники систем та інші, зацікавлені в подальшому успіху Інтернету як ефективного засобу
комунікації, повинні враховувати причини зловживань анонімних осіб.
Перш ніж заглибитися в дослідження анонімності в кіберпросторі, буде корисно встановити
певну загальну лексику. Що таке кіберпростір?
Що таке ідентичність і її відсутність? Що таке
псевдонімність?
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У даній статті "кіберпростір" означає сукупність
електронних систем зберігання та передачі даних; цей документ буде зосереджений на комунікаціях, що використовують Інтернет. В Інтернеті
існують користувачі певних доменів, визначених
у системі доменних імен (DNS), таких як компанії (наприклад, користувачі, які використовують
адреси, що закінчуються на ".com"), університети
та інші навчальні заклади (наприклад, адреси
".edu"), урядові установи та департаменти (".gov")
і постачальники мережевих послуг (".net"). Ключові значення іменника "ідентичність" для наших цілей визначаються у словнику American
Heritage [1, c. 12] як:
1) Колективний аспект сукупності ознак, за
яким річ остаточно розпізнається або відома;
2) сукупність поведінкових або особистих характеристик, за якими індивід є впізнаваним як
член групи;
3) чітка особистість, яка розглядається як постійний суб'єкт; індивідуальність.
Анонімність може бути визначена просто як
без імені або з невідомим ім'ям. Псевдонімність –
це використання видуманого імені. Ці терміни
перейняті англійською мовою з негативною конотацією; тим не менш, анонімність має почесну
історію у світовій філософії та політиці.
P. Кларк досліджує поняття та історію людської ідентичності у розділі своєї роботи з питань
управління та питань політики, що стосуються
ідентифікації людини. Він зазначає, що індивідуальність була центральною концепцією західної цивілізації ще з епохи Відродження. Однак,
люди можуть прийняти більше однієї ідентичності; наприклад, деякі жінки використовують
прізвище свого чоловіка в приватному житті,
але зберігають своє перше прізвище у своїх професіях [2, c. 10]. Деякі люди мають декілька
ідентичностей; наприклад, романісти з різними
стилями іноді використовують різні псевдоніми.
Данський філософ С. К'єркегор писав під шістнадцятьма псевдонімами.
Що вчені знають про поведінку анонімних людей? Загалом, висновки не заохочують майбутнє
кіберпростору, якщо ми не можемо якось уникнути
відомої асоціації антисоціальної поведінки та анонімності. Зімбардо припустив, що анонімність, поширення відповідальності та збудження сприяли
деіндівідації та анти соціальності [14, с. 238]. Роджер Кларк для обговорення інформаційних технологій він визначає "ідентифікацію" як "об'єднання
даних з конкретною людиною" [2, c. 14].
У мережі проходило значне обговорення типів ідентичності, які люди беруть у кіберпросторі.
Одним з найвідоміших письменників на цю тему
був Л. Детвайлер. Він припустив, що ідентичність
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в Інтернеті є аморфною і нестабільною, оскільки
між людьми і адресами електронної пошти немає
взаємин. Одна людина може використовувати декілька адрес електронної пошти, і багато людей
можуть обмінюватися однією адресою [3, c. 27].
Ларрі Лесіг, Девід Пост і Євген Волох також
розрізняють анонімність, псевдонімність і простежуваність у своєму інтернет-курсі з кіберпросторового права. Вони підкреслюють, що приватні
організації, такі як Інтернет-провайдери, можуть
вільно встановлювати умови надання послуг, які
дозволяють або забороняють анонімність. Якщо
права на конфіденційність захищені анонімними та псевдонімними повідомленнями, важливо
розуміти поняття конфіденційності [13, c. 7].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Чому анонімність змінює звичайні стримування людей і впливає на
них, щоб вони діяли ненормально? Здається,
що деіндівідуція анонімних людей знижує їх
самооцінку. Дослідження внутрішнього світу
деіндівідуваних людей свідчить про те, що вони
менш усвідомлюють себе і навіть можуть входити в стан зміненого свідомості [4, c. 1160]. Що
саме ми маємо на увазі під ідентифікацією, коли
ми використовуємо електронні комунікації? Чи
може адреса електронної пошти ідентифікувати
особу?Ідентичність в Інтернеті – це, перш за все,
адреса електронної пошти [3, c. 30 ].
Мета статті. Головною метою цієї роботи
є визначення поняття «анонімність» та «деіндивідуація» та вивчення того, що вже відомо про
наслідки анонімності, під час їхнього аналізу
у кіберпросторі.
Виклад основного матеріалу. Анонімність
була залучена до досліджень деіндівуації, соціального сприяння, мозкового штурму, прийняття рішень, розмір групи та поведінки натовпу.
Деіндивідуація традиційно визначається як стан
зниженого самосвідомості, або навіть втрата самого себе. Анонімність не нова річ. Анонімні погрози, повідомлення або напади були відомі протягом тисячоліть. Як це сталося, що анонімність
і псевдонімність здаються настільки важливими
в електронному світі інформації?Це пояснюється
тим, що історично анонімна поведінка має відносно незначне значення. Але поєднання зростаючої значущості Інтернету та простоти, з якою
людина може бути невідомим анонімом перебуваючи онлайн, робить анонімність і псевдонімність важливим елементом цього питання. Користувачем Інтернету може стати будь-хто – без
аутентифікації, без імені.
Перш ніж почати аналізувати анонімність
в інтернет-середовищі, ми повинні визначити,
яка анонімність. Більшість визначень говорять
про те, що анонімність – це стан людини, яка
є анонімною, тобто ідентичність особи не відома.
Тому визначення включає інший термін – ідентичність – як антипод анонімності.
Коли ми зосереджуємося лише на Інтернеті,
масштаб ідентичності анонімності відрізняється:
1) Повністю анонімний статус. Цього статусу досить складно досягти і зберегти, і тому
його майже не існує. Це можна використовувати лише для одностороннього зв'язку, оскільки
немає можливості простежити відправника для
надання відповіді.
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2) Майже анонімний статус. Надаються
лише основні дані, що вимагаються протоколом
технічної комунікації – без будь-якого втручання
(або намірів) користувача. Користувач сам утримується від надання будь-якої корисної інформації про себе сам, але дозволяє комп'ютеру віддати
свою IP-адресу, фізичну адресу Ethernet мережевого пристрою, DNS-ім'я тощо. Це найбільш поширена концепція анонімності між звичайними
користувачами Інтернету.Однак надання такої
конфіденційної інформації означає, що ми більше не можемо говорити про анонімність.
3) Використання призначених одноразових
псевдонімів або загальних псевдоніми (гість,
анонім тощо). Це дозволяє користувачеві звертатися і спілкуватися в даний момент, але запобігає тривалому або повторюваному контакту.
4) Використання постійного псевдоніма. До
цієї категорії належать речі, подібні до анонімного облікового запису на серверах freemail (hotmail.
com, yahoo.com, post.cz), а також псевдоніми на
серверах чату або «екранні імена» систем прямого
миттєвого повідомлення. Ці псевдоніми, як правило, захищені паролем, доступ до них може отримати лише один користувач. Це найвищий рівень
анонімності, який дозволяє постійно спілкуватися
протягом тривалого періоду часу.
5) Ідентичність (підтверджена наданням інформації). Це найбільш поширений спосіб ідентифікувати себе в Інтернеті сьогодні. Не потрібні
спеціальні інструменти або програми. Достатньо
володіння певними знаннями. Ви можете ідентифікувати себе, наприклад, надавши номер телефону, яким ви користуєтеся / ім'я користувача
для входу / номер кредитної картки, адресу, де
ви можете знаходитися, або іншу особисту інформацію, яка відома тільки вам.
Вищезазначене не є єдиними поняттями анонімності. З іншим визначенням приходить Якоб
Пальме. Анонімність може бути реалізована для
того, щоб зробити неможливим знайти справжнього автора повідомлення. Таким чином, псевдонімність розглядається як звичайний варіант
анонімності, де показано інше ім'я, ніж справжній автор [12, с. 27]. Іноді псевдонім зберігається в таємниці, іноді відкрито відоме справжнє
ім'я за псевдонімом, як-от Марк Твен як псевдонім Семюеля Клеменса. Людина може навіть використовувати декілька різних псевдонімів для
різних видів комунікацій (наприклад, різні облікові записи електронної пошти).
Останнім варіантом псевдонімічності, за
Пальме, є обман, коли людина навмисно намагається створити враження того, що вона є іншою,
або має інший авторитет чидосвід [12, c. 22].
Перевага псевдоніму, порівняно з анонімністю, полягає в тому, що можна визнати, що різні
повідомлення були написані одним і тим самим
автором. Іноді також можна зв'язатися з псевдонімом і отримати відповіді.
Анонімність – це не явище, якого можна досягти за допомогою Інтернету. Анонімність
і псевдонімність простежуються давно в історії
людства. Останнім часом вони настільки тісно
пов'язані з Інтернетом, головним чином тому, що
деперсоналізація цього нового середовища просто спростила анонімність. Насправді, в Інтернеті важче довести свою справжню особистість,

ніж приховати її. Але все ж, питання в тому,
чи є можливість досягти абсолютної анонімності в інтернеті? Відповідь «так» і «ні» одночасно.
Технічно, спілкування вимагає принаймні певної ідентифікації, інакше взагалі неможливо спілкуватися. Обидві (або всі, коли більше
2-х учасників) групи повинні знати хоча б куди
відправити повідомлення і звідки очікувати відповіді. І оскільки навіть найпростіша дія в Інтернеті (наприклад, натискання на посилання
або розміщення повідомлення) знаходиться на
двосторонньому рівні протоколу, протокол TCP /
IP повинен містити принаймні інформацію про
IP-адресу (фізичну Інтернет-адресу) іншого користувача. Оскільки IP-адреса однозначно ідентифікує кожний комп'ютер з Інтернету, то, як
правило, можна відстежити кожного користувача до терміналу, який він / вона використовував.
Звичайно, це знання не виявляє безпосередньо
ідентичності користувача у реальному світі, але
у разі необхідності (для перевірки правоохоронних органів) знання IP-адреси може мати вирішальне значення для ідентифікації реальної
особи. Навіть коли користувач підключений
до Інтернету, використовуючи тимчасовий IPномер, присвоєний йому за один сеанс, такі номери записуються провайдером (Internet Service
Provider), і можна з'ясувати, хто використовував
певний номер IP у певний час, за умови, що ISP
допомагає в ідентифікації. З цієї точки зору анонімність в Інтернеті є ілюзією. Більша частина
трафіку та діяльності користувачів у разі необхідності простежується. Технічно існує лише два
способи досягнення абсолютної анонімності – або
за допомогою IP-адреси третіх сторін, або переконання, що немає абсолютно ніякого зв'язку між
комп'ютером, що використовувався, і реальним
користувачем, який сидів за клавіатурою (що виключає не тільки комп'ютери вдома і офісі, але
й публічні бібліотеки та деякі інтернет-кафе,
де доступ обмежений звичайним користувачам
і контролюється камерами).
З іншого боку, звичайний інтернет-користувач
не має необхідних ресурсів для проведення такого розширеного пошуку, тому на рівні загального
користування анонімність дійсно існує. Насправді, на даний момент для звичайного користувача
Інтернету важче довести свою ідентичність, ніж
уникнути анонімності. Однак у деяких випадках
доведено, що іноді неможливо отримати інформацію про особу користувача Інтернету.
Однак використання анонімності має свої переваги:
1) Анонімність як конституційне право.
2) Анонімність як право на приватність.
Анонімність і псевдонімність іноді розуміються
як вираження права на приватність. Після того,
як ви анонімні (невідомі), ваша конфіденційність
навряд чи може бути атакована. Цей аспект дуже
важливий в Інтернеті, де особисті дані можуть
бути дуже легко отримані, збережені, оброблені
та використані для завдавання якоїсь шкоди. Наприклад, всі веб-сайти відстежують деякі дані про
відвідувачів своїх сайтів. Анонімність допомагає
запобігти такому нав'язливому моніторингу індивідуальної поведінки в кіберпросторі.
3) Анонімність приносить неупереджену
оцінку. Наприклад, відома людина може ско-
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ристатися псевдонімом, коли не хоче, щоб її
справжнє ім’я впливало на сприйняття її твору
(наприклад, президент США Гаррі С. Трумен
підписав свій впливовий нарис «Джерела радянської влади» лише як X). Також у деяких інших випадках люди можуть захотіти приховати
певну інформацію про себе, щоб досягти більш
неупередженої оцінки. Наприклад, в історії
було звичайним, що жінки використовували чоловічі псевдоніми. Можна сказати, що анонімність сприяє чесності.
4) Соціальні вигоди від анонімності. Існують обставини, де анонімність і псевдонімність
є корисним інструментом у повазі свободи і справедливості. Анонімні комунікації також корисні
і по-іншому. Вони відкривають публічні або приватні обговорення потенційно незручних особистих проблем. Було доведено, що люди стають все
більш відкритими, і вони здатні говорити про
теми, які були табу в реальному слові.
М.Е. Кабай добре підсумовує питання в своїй
роботі «Анонімність і псевдонімність у кіберпросторі»: «В чатах і багатокористувацьких підземеллях анонімність дозволяє розквіт уявних
відступів від суворої ідентичності учасників, соціального статусу, особистості, статі та гендерних
уподобань, політичної приналежності, національного походження та релігії» [7, c. 23].
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На інтелектуальному рівні позбавлення авторів опублікованих матеріалів усіх деталей їхнього
віку, статі, раси, національного походження та інших ознак може зменшити наслідки упередженості та фокусування на сутності їхньої публікації.
Висновки і пропозиції. Анонімність
(включаючи псевдонімність) дуже суперечлива
в онлайн-світі. З одного боку, анонімність рекламується як намір особистої свободи, необхідної
для забезпечення свободи в епоху дедалі складнішого спостереження. Вона дозволяє людям розвивати репутацію, базуючись на якості своїх ідей,
а не на їхній роботі, багатстві, віці або статусі.
Але, з іншого боку її засуджують як запрошення
до анархії, забезпечуючи прикриття злочинцям,
що ухиляються від податків, до терористів.
Деякі дослідники стверджують, що анонімна мова є більш небезпечною в Інтернеті через
відсутність прибічників – наприклад, видавців,
редакторів – хто може знати особистість анонімного оратора або фільтрувати анонімну промову.
Найбільшою проблемою (і перевагою в той же
час) анонімності є те, що її неможливо відстежити – анонімність заважає суспільству принести
реальні санкції до зловмисників. Тому немає ніякої юридичної відповідальності за автора, який
таким чином досягає абсолютної свободи у своїх
діях. Єдиним суддею може бути його совість.
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Summary. The article deals with the definition of the methods of using computer translation and various
programs in the professional practice of a translator. A study of a scientific and technical text translation in
particular the translation of technical documentation of a metallurgical nature is carried out.The analysis of a
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остановка проблеми та її значення.
П
Ця стаття направлена на освоєння методів використання комп’ютерного перекладу

та програм у перекладацькій діяльності. Найважливішим є дослідження науково-технічного перекладу і, зокрема, перекладу супровідної
технічної документації. Характерність цієї статті
є вивчення та дослідження перекладу науковотехнічної літератури металургійного характеру
на рівні лексичному, граматичному і синтаксичному за допомогою практики перекладу з німецької мови. Переклад – це відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності
змісту і форми. У наш час є достатньо широкий
вибір програм, які полегшують працю перекладача, котрі умовно можна розділити на дві основні групи: електронні словники та системи машинного перекладу (machine translation system).
Розвиток новітніх технологій зробив можливим
машинний переклад, тобто переклад, який побудовано на використанні машиною визначених
та постійних для даного виду матеріалу відповідностей між словами та граматичними явищами
різних мов.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
цієї проблеми. Теоретико-методологічну основу
дослідження склали праці, які стосуються машинного перекладу (Говорун М., Евдокимов А.,
Слокум Дж., Прохорова Е., Мацак Ж.Г., Скоробогатова Т.І.).
Мета і завдання статті. Метою цієї статті
є дослідження та опис особливостей перекладу
програм GoogleTranslator та PROMT, виявлення
потенційних труднощів при перекладі, а також
опис їх помилок. Мета реалізується через перелік наступних завдань:
– переклад науково-технічних текстів через
програми;
© Кривуля В.О., 2019

– виявити та описати основні особливості перекладу технічних текстів;
– розкрити помилки перекладу у програмах;
– дослідити та описати основні помилки перекладу на лексичному, граматичному та синтаксичному рівнях;
Об’єктом дослідження є науково-технічні
тексти, що підлягають перекладу, а його предметом – способи та прийоми перекладу програмами, а також знаходження у текстах перекладу
помилок, а також перевірка роботи програм завдяки прикладам їх роботи і демонстрації необхідності в перекладацькій діяльності.
Матеріалом дослідження постають статті із
журналів Minerals Engineering International.
Виклад основного матеріалу. Потреба
в перекладі як інформаційній діяльності зростає щороку, тому сьогодні важливо знайти оптимальні рішення проблеми швидкого та якісного
з точки зору перекладу. В даний час існує досить
широкий спектр програмних пакетів для полегшення роботи перекладача, який можна розділити на дві основні групи: електронні словники
(electronic dictionary) і систему машинного перекладу (machine translation system). Але це не
є повна заміна перекладацької діяльності людини [1, с. 35]. Програми для перекладу діляться
на програми – перекладачі та словники. Словники також служать для перекладу тексту, але,
ґрунтуючись на понятті словника, вони перекладають тільки одне слово. Може здатися, що перекладачі цього плану дуже незручні в своїй роботі: кожне слово потрібно шукати в словнику. Але,
насправді, все не так сумно. Перекладачі мають
в своєму арсеналі багато словників. Таким чином, якість незалежного перекладу тексту буде
вище результату, виданого програмою. Програми перекладу (системи машинного перекладу)
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з'явилися у відповідь на потреби користувачів
в оперативному перекладі різних комерційних,
технічних або даних, що надаються в електронному вигляді. При аналізі програм машинного перекладу відразу слід зазначити, що вимоги до них не повинні бути такими ж, як для
людини, що займаються перекладом. Говорячи
про машинні переклади, потрібно пам'ятати,
що комп'ютер – істота бездушна. Він не розуміє
мовних нюансів, натяків в тексті, що називається
тонкою грою слів. Мислення як таке не відбувається в машинних перекладах: речення ділиться
на частини мови, воно виділяє стандартні проекти, переклад слів та фраз подано в словниках,
які знаходяться в пам'яті машини. Потім перекладені частини мови збираються відповідно до
правил іншої мови в реченні [2, с. 28]. Переклад,
зроблений комп'ютером, далекий від досконалості, але текст, отриманий в результаті роботи
електронного перекладача, дозволяє в більшості
випадків зрозуміти суть перекладу документа.
Потреба в перекладі як інформаційній діяльності зростає щороку, тому сьогодні важливо знайти
оптимальні рішення проблеми швидкого та якісного з точки зору перекладу. Машинний переклад можна розглядати як альтернативу традиційному. Проте, при цьому не треба забувати при
цьому про комунікативну еквівалентність перекладу. Комунікативна еквівалентність нового
тексту має дотримуватись трьох основних вимог:
• переклад тексту приблизно рівний оригіналу;
• переклад тексту повинен відповідати мовним нормам;
• переклад тексту повинен повністю передавати зміст оригіналу.
Переклад програм (системи машинного перекладу) з'явився у відповідь на потреби користувачів в різному оперативному перекладі
комерційної, технічної або інтернет-інформації,
представленої в електронному вигляді. Аналізуючи програму машинного перекладу, слід
відразу ж зазначити, що ці вимоги не повинні
бути такими ж, як для перекладу, який роблять
люди. Переклад, зроблений комп'ютером, хоча
і не ідеальний,в більшості випадків дозволяє
зрозуміти суть перекладеного документа. Крім
того, документ може бути виправлений за наявності двох критеріїв: 1) знання мови перекладу;
2) обізнаність у предметній галузі [3].
Однак, використовуючи машинний переклад,
неможливо дотримуватися усіх вимог до перекладу. Це пов'язано з недосконалістю систем машинного перекладу. З огляду на нетрансльованість слів, стилістичних і граматичних помилок
обов'язковим є редагування та обробка отриманого тексту.
Прикладом гарного словника є Multitran, що
буде використаний на практиці. Велика база
словника робить його одним із затребуваних
у наш час. Словникові бази постійно розширюються, практично щодня. Абсолютно вільно можна оновлювати словники програми за допомогою
онлайн-оновлення (в ручному або автоматичному режимах).
В основі стилю сучасної англійської наукової
і технічної літератури лежать норми англійської
письмової мови з певними специфічними характеристиками, а саме:

123

1) Лексика. Вживається велика кількість
спеціальних термінів і слів не англосаксонського походження. Слова відбираються з великою
ретельністю для максимально точної передачі
думки. Велике значення мають службові (функціональні) слова (прийменники і союзи) і слова,
що забезпечують логічні зв'язки між окремими
елементами висловлювань (прислівники).
2) Граматика. Використовуються тільки
твердо встановлені у письмовій мові граматичні норми. Широко поширені пасивні, безособові
і неозначено-особові конструкції. Здебільшого
вживаються складносурядні і складнопідрядні
речення, в яких переважають іменники, прикметники та неособові форми дієслова.
3) Спосіб викладу матеріалу. Основне завдання наукової і технічної літератури – ясно і точно
донести певну інформацію до читачів. Це досягається логічно обгрунтованим викладенням фактичного матеріалу, без застосування емоційно
забарвлених слів, виразів і граматичних конструкцій.
Технічні керівництва відповідають цілям
сегментів, які складаються з передач. Опис поставок, специфікації, технічні звіти і каталоги
зазвичай складаються з суцільного малюнка і завантажуються спеціальною термінологією.
На думку Д.І. Єрмолович [6, с. 240–245], такі
науки, як економіка, соціологія, історія і право
в цю класифікацію не включаються через властиву їм специфіку.
Іноді, при доказі будь-якого положення, ілюструючи будь-яку думку або сперечаючись зі
своїми науковими супротивниками, автор може
наблизитися і до тону оратора, і до тону газетної
статті або до мови художнього твору [7, с. 200–210].
Все ж такі випадки не є типовими.
Наступний текст – це німецькомовний науково-технічний текст, перекладений за допомогою
програми GoogleTranslator.
KokskohlemiteinemFassungsvermögenvonzweiMillionenLkwverarbeitet.
50 Millionen Tonnen sind eine geradezu unvorstellbare Menge – nicht so für Peter Liszio.
Der technische Geschäftsführer der Kokereibetriebsgesellschaft Schwelgern (KBS)kann das an
einem Beispiel verdeutlichen: „Eine Halde fasst
etwa 80.000 Tonnen Kokskohle, so dass man sich,
gerechnet auf 50 Millionen Tonnen, 625 solcher
Halden vorstellen muss. Mit dieser Menge kann
man rund zwei Millionen Lkw füllen, die auf einer
geschätzten Gesamtlänge von 25.000 Kilometern
hintereinander stünden. Damit könnte man also
die Erde auf Höhe des Äquators um mehr als die
Hälfte umrunden.“
Bis zum heutigen Tag ist die Anlage weltweit
eine der modernsten, hat sie doch das umweltschonende Verfahren zur Nasskühlung bei der
Koksproduktion als neue Technologie etabliert.
Dabei ist die Kokerei nicht nur technisch hochspezialisiert, sondern auch in ihren Prozessen global
vernetzt – „immer mit dem Ziel, qualitativ ebenso
wie in Bezug auf Innovations– und Umweltstandards sowie wirtschaftlich auf höchstem Niveau zu
arbeiten“, erläutert der für den kaufmännischen
Bereich bei der KBS zuständige Michael Fonck.
„Kamen im Jahr 2003 in der neuen Kokerei noch
immerhin rund 20 Prozent der Kohle aus Deutsch-
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land, so sind wir vor etwa sieben Jahren vollständig auf Importkohle umgestiegen. Die Edelkohle,
die wir zur Koksproduktion benötigen, beziehen
wirzum Teil völlig neue Anforderungsprofile an die
eigene Arbeit mitgetragen. Der Teamgeist im Werk
ist förmlich spürbar.“
Stahlhersteller legt Fokus auf nachhaltige Entwicklung und neueste TechnologienArcelorMittal
hat kürzlich ein Finanzierungsabkommen über
350 Mio. € mit der Europäischen Investitionsbank
(EIB) unterzeichnet, um die Forschungs– und Entwicklungsprogramme des Konzerns im Zeitraum
2017 bis 2020 zu unterstützen. Dabei sollen Produkte mit hoher Wertschöpfung gefordert, Herstellungsprozesse wettbewerbsfähig gestaltet und
emissionsarme Technologien weiterentwickelt werden. Denn Innovation in Prozessen und Produkten
bietet Chancen.
Mit der Initiative „Steel in I modern construction“ I setzt ArcelorMittal darüber hinaus dieses Jahr
neue Akzente, um die Stahlanwendung im modernen Gebäudebau weiter zu stärken. Kürzere Bauzeiten, vergleichbar niedriger Energieverbrauch und
geringe CO2-Emissionen, hohe Wiederverwendbarkeit und hohe Recyclingraten machen Stahl zu einem äußerst umweltgerechten Werkstoff.
„Wir sind in Deutschland gut aufgestellt. Wir
arbeiten kontinuierlich an der Kostenverbesserung und investieren in unsere Produktionsstandorte“, erklärte Frank Schulz, Vorsitzender der Geschäftsführung von ArcelorMittal Germany, beim
deutschen Pressetag des Konzerns in Düsseldorf.
Seit 2010 hat der Konzern mehr als 800 Mio. € in

Deutschland investiert, dieses Jahr wird der Hochofen 2 in Bremen für 44 Mio. € neu zugestellt. „Wir
bleiben optimistisch, bezogen auf die weitere Erholung der Stahlnachfrage in Europa und in Deutschland. Wir brauchen politische Rahmenbedingungen,
die uns faire Wettbewerbsbedingungen ermöglichen,
insbesondere im internationalen Handel und beim
EU-Emissions– rechtehandel, damit wir uns auf
unsere eigentliche Aufgabe konzentrieren können:
unsere Kunden mit innovativen Stahlprodukten zu
versorgen. Die Trilog-Verhandlungen der EU-Institutionen zum Emissionsrechtehandel stehen in den
kommenden Wochen an. Eine grundlegende Reform
des Systems ist erforderlich, um hohe Zusatzkosten
zu vermeiden, die uns die Mittel für Investitionen
und Innovationen entziehen und eine ernste Bedrohung für unsere Produktionsstandorte darstellen.“
Наступний текст – це відредагований науково-технічний текст, перекладений за допомогою
програми GoogleTranslator.
Коксівне вугілля обробляється з потужністю
два мільйони вантажівок.
Коксівне вугілля вагою в 50 мільйонів тонн
поміщаеться в два мільйони вантажних автомобілів – це майже неймовірна кількість, але не
для Пітера Лізіо, технічного директора Kokerei
betriebsgesellschaftSchwelgern (KBS), який проілюстрував це на наступному прикладі: «Склад
вміщує близько 80 тисяч тонн коксівного вугілля
, так що ви, з розрахунку на 50 мільйонів тонн,
повинні представити 625 таких складів. Такою
кількістю ви можете заповнити близько двох
мільйонів вантажівок, які розташовані один

Таблиця 1
Типові помилки німецькомовного науково-технічного тексту відредагованого перекладачем
На лексичному рівні

На стилістичному рівні

(помилка в перекладі імені) Liszio
(помилка в дієслові) стояли за інші
(помилка в орфографії) найвищому рівні
(невірний вибір слова) камінь
(невірний вибір слова) досі
(помилка на морфологічному рівні) на імпортований вугілля
(помилка в виборі слова) дорогоцінний вугіллю
(помилка в виборі слів) є охоплюють
(помилка в виборі слів) вимог коксу з
(помилка в виборі слів) більш плавно ледь
(невірно підібраний еквівалент слова) у тих, хто відповідає не нехтували
(невірний вибір слова) пілотував
(помилка в перекладі слова) Kokskofen газу
(помилка в виборі слів) виконується локально
(помилка в виборі слів) заправки на борту
(помилка в виборі слів) старої операції
(помилка в виборі слів) нові профілі вимоги
(помилка в виборі слів) Металурги ставлять акцент на стійкому
(невірний вибір слова) застосування стали
(помилка в виборі слів) інвестувати в наших виробничих потужностях
(помилка в перекладі слова) політична Rahmenbedingungen
(помилка в виборі слів) викидами права
(помилка в виборі слів) нашій реального
(помилка в перекладі) розробив Konzepte
(помилка в виборі слів) до поставки є клієнтами
(помилка в виразі) купа вміщати близько
(помилка в виразі) екваторі
(помилка у виразі) зі світових
(помилка в виборі слів) сусідніх доменних печі діапазону
(помилка в виразі) вугілля дослідження
(помилка у підрядному реченні) тісний зв'язок, яка
(помилка у підрядному реченні) якого свідчить
(помилка в виразі) на загальне дефіциту
(помилка у підрядному реченні) вузькоспеціалізованих співробітник
(помилка в виразі) німецької преса
(помилка в виразі) реформа системи необхідно
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за одним орієнтовною загальною протяжністю
25000 кілометрів. Таким чином,ви можете обігнути землю більше, ніж на половину екватора.»
На сьогоднішній день завод є одним з найсучасніших в світі, він також розробив в якості нової
технології екологічно чистий спосіб вологого охолодження коксу.
Коксовий завод технічно вузько, проте всі
його процеси глобалізований – «завжди націлені
на якість, також враховуємо інновації та екологічні стандарти і забезпечуємо ефективну роботу
на найвищому рівні,» пояснює Майкл Фонк, відповідальний за комерційний сектор в KBS.
«Коли ми в 2003 році перейшли на новий коксовий завод, близько 20 відсотків вугілля все ще
поставлялося з Німеччини, однак за наступні
сім років ми повністю перейшли на імпортований вугілля. Збагачене вугілля, необхідне нам
для виробництва коксу, ми закуповуємо по всьому світу практично на всіх ринках, в основному
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в Австралії, Канаді, США, Африці і деяких регіонахАзії. Технічні інновації та командний дух
є основою успіху.
Попередньо оброблені 50 мільйонів тонн вугілля, що коксується у вигляді високоякісного коксу
в повному обсязі були передані в найближчі доменні печі сталевого сектору ThyssenKrupp: вони
забезпечують коксовий завод коксохімічної продукцією в обсязі близько 2,8 млн. тонн на рік, що
становить близько 70 відсотків попиту на кокс.
Висновки і пропозиції щодо подальшого
дослідження. Нами були проаналізовані типові
помилки, виявлені в перекладеному тексті на
лексичному, граматичному та стилістичному рівнях. Їх результат викладений в таблиці 1. Практичне значення одержаних результатів полягає
в можливості розширення вчення про переклад.
Матеріали цієї статті можна використати під час
викладання курсів із перекладознавства, порівняльної граматики української та німецької мов.
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ntroduction. In our multicultural world
I
whenever we communicate with foreigners, we
inevitably face challenges both in oral and written

translation caused by cultural differences. Therefore, the question arises whether we can resolve
this problem or, if it is unavoidable, to minimize it
as far as possible. In addition, recent studies show
quite clearly that it is quite possible. Here is the
survey of some problems of cross-cultural communication raised and proposed solutions.
Problem status. Discussing the problems of
correspondence in translation. Nida confers equal
importance to both linguistic and cultural differences between the SL and the TL and concludes
that "differences between cultures may cause more
severe complications for the translator than do
differences in language structure" [1, p. 43]. It is
further explained that parallels in culture often
provide a common understanding despite significant formal shifts in the translation. The cultural
implications for translation are thus of significant
importance as well as lexical concerns.
But, when translating, it is important to consider
not only the lexical impact on the TL reader, but also
the manner in which cultural aspects may be perceived and make translating decisions accordingly.
As Venuti notes, "translation is a process that
involves looking for similarities between language
and culture – particularly similar messages and
formal techniques – but it does this because it is
constantly confronting dissimilarities. It can never
and should never aim to remove these dissimilarities entirely [2, p. 84].
As Sapir claims, "no two languages are ever
sufficiently similar to be considered as representing the same social reality, and even a lexical item
seen as having an apparently simple translation
may have a considerably different signification"
[3, p. 3–16]. The lack of historical background information is the obstacle for understanding many
phrases. A variety of different approaches have
been examined in relation to the cross-cultural communication through translation. These approaches
show the inevitability of translation loss when the
text is, in some parts, culture bound.
As it can be concluded from the analysis that an
important aspect is to determine how much missing background information should be provided by
the translator using these methods. It has been recognized that in order to preserve specific cultural
references certain additions need to be brought to
the TT. Therefore, the core social and cultural aspects remain problematic when considering the cultural implications for translation. Sometimes the
successful cross-cultural communication through
translation requires a full understanding of the
notion rather than an emphasis on the original ST
reference. While using strictly formal equivalence,
all meaning would be lost.
Pending problems. However, the problem
of cross-cultural communication and translation
lies not only in semantic, linguistic, psychological
or even mental differences, it can be and perhaps
must be viewed through the polysemantic and contextual prism.
This paper focuses on the analysis of some
problems of intercultural communication and
translation in our multicultural world where the

key role for adequate understanding and proper
communication is played by the context, connotations and idiomatic expressions.
Problem analysis. The cultural implications
for translation may take several forms ranging
from lexical content and syntax to ideologies and
ways of life in a given culture. Thus, when translating, it is important to consider not only the lexical
impact on the TL reader, but also the manner in
which cultural aspects may be perceived and make
translating decisions accordingly. One must reproduce as literally and meaningfully the form and
content of the original, and make as close an approximation as possible. One should identify with
the person in the source language, understand his
or her customs, manner of thought, and means of
expression. A good translation should fulfill the
same purpose in the new language as the original
did in the source language. It should have the feel
of the original.
Some Problems in Literary Text Translations
should be characterized by "naturalness of expression" in the translation and that it should relate to
the culture of the "receptor". The translation must
make sense and convey the spirit and manner of the
original, being sensitive to the style of the original,
and should have the same effect upon the receiving audience as the original had on its audience.
The translator should use to get the closest approximation of the SL, including using footnotes to illuminate cultural differences when close approximations cannot be found. How close can any translation
come to the original text or statement? Since no two
languages are identical either in meanings given to
corresponding symbols, or in ways in which such
symbols are arranged in phrases and sentences, it
stands to reason that there can be no absolute correspondence between languages, no fully exact translation may be reasonably close to the original but
there should be no identity in detail.
Therefore, the process of translation must involve a certain degree of interpretation on the part
of the translator. When a text is retranslated at
a latter period in time, it frequently differs from
the first translation because of the changes in the
historical and cultural context.
In translating the literary texts, there is no need
for translator to take over the source in order to improve and civilize it. The translator should carefully appreciate the tone and spirit of the completely
original work through words, sentences and paragraphs it is made up of and determine what kind of
style it reflects from both the literary and linguistic
points of view, with the reproduction of the original
style kept in mind.
The lack of historical background information
is the obstacle for understanding many phrases.
By using strictly formal equivalence, all meaning
would be lost. The above-mentioned example points
to some of the possible lexical problems in translation indicating the level of translatability of literary styles: idiomatic expressions being translated
literally, collocations restricting certain usages,
disregarding polysemy and contextually conditioned meaning.
Thus, the cross-cultural communication of this
kind tends to correspond to the approach, which attempts to ensure that content, and language pres-
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ent in the SL context is fully acceptable and comprehensible to the TL readership.
Hence, translation becomes the act of transferring one culture into another culture. People are
traveling world over due to various reasons and
confrontation of cultures is an inevitable event.
Different cultures getting contact through various
ways–books, media, internet and it needs a lingua franca; hence, translation can play the same
role. Cross-cultural communication often happens
between two or more cultures and languages. In
such communication, one culture is interpreted
with the base of another culture. e.g. the English
culture of England and world culture. The process
of cross-cultural communication is highly complex–
some cultural items existed in particular culture do
not exist in another culture and hence some cultural items are untranslatable.
As we can see globalization is a process affecting cultures, economies, societies, nation policies,
a change in every field. No nation in the world can
achieve the highest end of development without
translation because global communication is possible only through translation. The need is not only
felt in the literary area but also in science, technology, industry, economic, political and other levels. In multilingual, multicultural and multiethnic
countries translation can play and is playing a very
crucial role in establishing the national integrity and development activities among the parts of
the country. Without translation, a large number
of masterpieces will remain locked up treasures
to readers not acquainted with the languages in
which they are written.”
The globalization of cultures actualizes the concept of intercultural communication. The political
and social situation in the modern world generates
the problem of adequate communication, but speaking about adequacy is possible only under condition
of full mutual understanding of the representatives
of different cultures speaking in different languages.
Serving as a means of communication between people of various ethnic groups, translation is a means
of interlingual and intercultural communication.
The cultural factor in translation is obvious and
undeniable. Communication is impossible unless
the message is transmitted and is understood by
the communicants. People speaking one language
are the representatives of a certain culture. They
have many common traditions, habits and ways
to do and to speak about things. They possess the
common knowledge about their country, its geography, history, climate and its political, economic,
social and cultural institutions.
Not only two languages interact in translation
process, but also two cultures. The translator plays
an important role in the process of intercultural
communication, since he/she has frequently not
only to translate sentences, but also to interpret
the cultures of the communicants. The translator
should pick up an equivalent for the language phenomenon, which directly reflects another culture.
It is the ability to imagine oneself in the place of
another person, attempt to see the world with his
eyes. And if the translator manages to do it, the
translation process is full-fledged and successful.
The insufficient knowledge of history of a country,
traditions and culture lead to misunderstanding of
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comparisons, historical references, to wrong understanding even in daily conversation, in other words,
to language incompetence.
Discussing the problems of correspondence in
translation, Nida confers equal importance to both
linguistic and cultural differences between the SL
and the TL and concludes that "differences between
cultures may cause more severe complications for
the translator than do differences in language structure" [Nida 4, c. 36]. It is well known that parallels
in culture often provide a common understanding.
The cultural implications for translation are thus of
significant importance as well as lexical concerns.
The translated message is transferred not only
to another language but also to another culture.
In addition to overcoming the linguistic barrier, the
translator has to surmount the cultural barrier. Differences between cultures may cause more severe
complications for the translator than do differences in language structure. Cultural borrowings are
very frequent in history, legal, social, political texts.
In such cases, the translator substitutes SL word
with an existing concept in target culture. The literal translation here may sound comic. When the
cultures are similar, there is less difficulty in translating. This is because both languages will probably
have terms that more or less equivalent for the various aspects of the culture. When the cultures are
very different, it is often difficult to find equivalent
lexical items. Thus, a translator who uses a cultural
approach is simply recognizing that each language
contains elements derived from its culture, and
every text is anchored in a specific culture, and that
conventions of text production and reception vary
from culture to culture.
Taking into account cultural differences language substitutions are justified as they are functional and aim at achieving equivalence. Equivalent
texts in the two languages do not have semantically identical signs and grammatical structures.
It is widely recognized that equivalent texts in the
two languages are not necessarily made up of semantically identical signs and grammatical structures and equivalence should not be confused with
identity. The degree of equivalence depends on the
linguistic means used in the SL texts and on the
functional style to which the text belongs.
In this connection, the role of idiomatic expressions and culture-loaded words in cross-cultural
communication can hardly be exaggerated. As we
know, people of different languages have their
unique cultures. Because of cultural differences,
misunderstandings may often arise when people
with different cultural backgrounds communicate,
although the language used in communication may
be faultless. The same words or expressions may not
mean the same things to different peoples. Because
of cultural differences, a serious question may cause
amusement or laughter; a harmless statement may
cause displeasure or anger. Because of cultural differences, jokes by a native English speaker may
be received with blank faces and stony silence in
non-English speaking countries. Lexical cultural
items include single words and phrases (idioms,
proverbs and sayings, etc.) On rare occasions the
lexical meaning of idiomatically bound expressions
can coincide with their direct, i.e., not transferred
meaning, which facilitates their understanding.
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In English, as in other languages, there are
many fixed, identifiable, non-idiomatic phrases
and constructions. Such groups of words are called
recurrent combinations, fixed combinations, or collocations. Collocations are in effect partly or fully
fixed expressions that become established through
repeated context-dependent use. Such terms as
'crystal clear', 'middle management', 'nuclear family', and 'cosmetic surgery' are examples of collocated pairs of words. Knowledge of collocations is vital
for the competent use of a language: a grammatically correct sentence will stand out as awkward if
collocational preferences are violated. A collocation
is two or more words that often go together. These
combinations just sound "right" to native English
speakers, who use them all the time.
The decisive role of context to play in the selection of TL equivalents to the words of the original
Translation is often thought to be primarily about
words and their meanings: what the words in the
source text mean, and what words in the target
language will best capture or convey that meaning.
While words and meanings are unquestionably important, however, they are really important for the
translator in the context of using them, speaking or
writing them to someone else.
Most words in the English vocabulary whose
meaning in any sentence largely depends on the
context in which they are used. All words have
meanings of their own, which are defined in dictionaries but the context may specify or modify
the word's meaning, neutralize or emphasize some
part of its semantics. In addition, before looking for
an equivalent, the translator has to make a careful study of the context to identify the contextual
meaning of the word that should be rendered in
translation. This meaning is the result of the interaction between the word semantics and the methods of its actualization in the speech act.
Most of the words are polysemantic, that is, they
have several meanings. As a rule, the word is used
in the sentence in one of its meanings and the context must show what meaning has been selected by
the speaker and cut off all other meanings irrelevant
for the particular act of communication. The context
has also a decisive role to play in the selection of TL
equivalents to the words of the original. We know
that in most cases, the meaning of a SL word can be
rendered in TL by a number of regular equivalents.
Variable equivalents can be found not only to the
polysemantic words but also to the monosemantic
words as well as to a semantic variant of a polysemantic word, that is, to one of its meanings which
can be actualized in the course of communication.
In such cases after the translator has ascertained what meaning the word has in the original
text he still has to choose one of the regular equivalents which fits the context best of all. In other
words, the role of the context is even greater for the
translator than for an ordinary SL receptor. Context-bound words are difficult to translate as they
are characterized by partial correspondence to the
words of TL. Such words are mostly polysemantic.
Hence, the translator has to find the appropriate occasional equivalent in each particular context. As the most reliable indicator in this case is
the context in which the word is used. Very often
the meaning of a word is revealed in the minimum

context, i.e. in a phrase. However, there are such
cases when we need at least a sentence to see what
the word means. Sometimes linguistic context is
closely connected with extralinguistic factors. The
context of the situation becomes especially important if the linguistic context is not sufficient for revealing the meaning of the word.
Therefore, translation of any word begins with
contextual analysis of its meaning after which it becomes possible to choose correctly the corresponding
word of TL. All types of context can help to identify
the meaning of words in SL characterized by partial correspondence to the words of TL, as well as
the meaning of words that do not correspond to any
words of TL. The context may modify the meaning of
a word to such an extent that its regular equivalents
will not fit TT. The ability to render the contextual
meanings is an essential element of the translator's
professional skill. Sometimes the context tells the
translator that one of the dictionary equivalents to
the given word can be well used in TT. Even if the
entry in his dictionary does not provide him with an
equivalent that fits his context, the translator can
use the dictionary data to facilitate the solution. Still
the translator should consult the context with special care if his dictionary suggests only one equivalent, which is usually context-free.
Conclusion. The translator must recognize that
in the language there is always a residue that cannot be conveyed. In thinking about theories of translation, it should be remembered that languages are
not static and the same words do not always convey
the same things, even within the same language.
They are always evolving and changing form. A good
translator constantly needs to be aware of these
nuances. It is not simply a matter of transposition
therefore, but translation should strive.
Translation is a discipline that calls, therefore,
for an understanding of the complexity of the differences that exist, not only between different languages, but also between different cultures. Good
translation does not emerge from bilingual capability the translator has to find the appropriate occasional equivalent in each particular context.
The context shows what meaning has been selected by the speaker and cuts off all other meanings
irrelevant for the particular act of communication.
The context has also a decisive role to play in the
selection of TL equivalents to the words of the original. The translator should as well be familiar with
SL and TL cultures, know the purpose of the communication and the audience for correct and on-time
decision making to do his/her translation as effective
cross-cultural communication. In order to preserve
specific cultural references no formal equivalence
should be sought as this is not justified when considering the expectations of the TT reader.
At the same time, dynamic equivalence does not
seem very desirable either as cultural elements
have been kept in order to preserve the original
aim of the text. Translation of idiomatic expressions, collocations and specific cultural expressions
should be contextually conditioned.
Thus, the cross-cultural communication of this
kind should correspond to the approach, which attempts to ensure that content and language present in the SL context is fully acceptable and comprehensible to the TL readership.
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сфери комп’ютерних технологій, зокрема інструкцій до комп’ютерних приладів. Аргументовано роль перекладацьких трансформацій в покращенні якості перекладу таких текстів на основі практичного аналізу перекладу вказівок щодо технічного обслуговування 3D принтера.
Ключові слова: лексичні трансформації, генералізація, конкретизація, опущення слів, додавання слів,
перестановка слів, антонімічний переклад.

Kuznetsova Y.I., Kapko M.M.

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

THE USE OF LEXICAL TRANSFORMATIONS
WHEN TRANSLATING USER MANUALS FOR COMPUTER DEVICES
Summary. The article contains theoretical and practical specifics overview of using lexical transformations in
scientific and technical texts translation from the field of computer technology, in particular the user manuals
for computer devices. The translation transformations role in improving the quality of such texts translation is
reasoned based on the practical analysis of 3D printer maintenance instructions translation.
Keywords: lexical transformations, generalization, specification, omission of words, addition of words,
rearrangement of words, antonymic translation.

остановка проблеми. Прогрес у сфері
П
науки та техніки, рівень якого невпинно
зростає у сучасному світі, є причиною появи все

більшої кількості нових приладів, пристроїв, та,
відповідно, інструкцій та вказівок з їхньої експлуатації, установки та технічного обслуговування, що орієнтовані не тільки на користувачів
професіоналів, а і на аматорів. Потреба у покращенні якості перекладу такої документації,
шляхом дослідження різних його аспектів, лінгвістичних особливостей включно, таким чином,
зростає.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання перекладу науково-технічної літератури висвітлювали у своїх працях як вітчизняні,
так і зарубіжні мовознавці та перекладознавці. Варто відзначити такі імена як: В. Карабан,
Л. Борисова, А. Коваленко, М. Зимомря, Т. Кияк,
В. Коптілов та ін.
Залежно від складнощів пошуку еквівалентів
на різних мовних рівнях, вітчизняні та зарубіжні вчені мовознавці, а саме К. Міньяр-Белоручев,

Я. Рецкер, А. Фітерман та Т. Левицька, Л. Бархударов, В. Комісаров, В. Карабан, І. Корунець,
Б. Дімітрова, А. Мармак та ін., розробили різноманітні класифікації перекладацьких трансформацій, відокремивши лексичні трансформації
від граматичних, що відкрило для науковців
нові шляхи аналізу та дослідження процесу відтворення іншомовних текстів українською мовою
з огляду на їх лексичну та структурну специфіку.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Переклад матеріалів
інструктивного характеру потребує особливих
прийомів та способів, які можуть відрізнятися
від загальноприйнятих особливостей перекладу текстів науково-технічного стилю, тому особливу увагу під час пошуку еквівалентів варто
приділяти перекладацьким трансформаціям.
Виокремлення специфіки використання лексичних перекладацьких трансформацій є запорукою
успіху подальших досліджень у сері перекладу інструктивних матеріалів, зокрема зі сфери
комп’ютерних технологій.
© Кузнецова Ю.І., Капко М.М., 2019
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Мета статті. Головною метою цієї роботи
є виокремлення характерних рис використання
найбільш поширених лексичних трансформацій
під час перекладу інструктивних текстів зі сфери комп’ютерних технологій шляхом аналізу як
проблеми класифікації та практичного використання лексичних трансформацій під час перекладу науково-технічних текстів, так і способів
досягнення найбільш якісного перекладу текстів
саме інструктивного характеру до комп’ютерних
приладів розрахованих як на професійних користувачів так і на аматорів.
Виклад основного матеріалу. Сучасний
розвиток науки та техніки викликає надзвичайний інтерес до вивчення та дослідження нових
аспектів та складнощів перекладу текстів науково-технічного стилю, оскільки забезпечення правильного перекладу таких текстів є невід’ємною
частиною успішного майбутнього розвитку кожної галузі наукових досліджень та промисловості.
Специфіка перекладу та обробки літератури науково-технічного стилю пов’язана з її лексичними,
граматичними та стилістичними особливостями.
Науково-технічні тексти зі сфери комп’ютерних
технологій мають ряд окремих специфічних характеристик, які спричиняють певні труднощі під
час їх перекладу. Такі тексти, а особливо інструкції з експлуатації та установки комп’ютерних
приладів, відрізняються, перш за все, лексичними та стилістичними особливостями, пов’язаними
з насиченістю науковими, комп’ютерними термінами, професіоналізмами, абревіатурами, скороченнями, власними назвами тощо; а також
зі специфічним характером інформативності
та відносної імперативності, що впливає на методи та засоби перекладу таких текстів.
Лексичні труднощі перекладу текстів науково-технічного стилю пов’язані в першу чергу
з насиченістю спеціальними термінами, тим не
менш, Л. Борисова виокремлює 5 груп слів, що
можуть викликати труднощі під час перекладу:
1. Загальнонаукові слова.
2. «Хибні друзі перекладача».
3. Слова з широкою семантикою.
4. Низькочастотні слова з вузькою семантикою.
5. Стилістично забарвлені лексичні засоби
[2, с. 14–15].
Елементи кожної з цих груп «проблемних»
слів можемо зустріти при перекладі текстів науково-технічного стилю. Прагнення до правильного відтворення таких елементів під час перекладу науково-технічних текстів споріднене,
безпосередньо, із намаганням досягти особливої
термінологічної точності.
Особливості стилістики науково-технічних
текстів та труднощі її відтворення, в свою чергу,
стосуються збереження основних стилістичних характеристик. В основі таких текстів лежить повідомлення, тобто інформативна функція мови науково-технічної літератури [4, с. 20–22]. Забезпечення
цієї функції є викликом для перекладача.
Для відтворення когнітивного та комунікативного змісту інструкцій з використання
та установки комп’ютерних приладів необхідно
виокремити не тільки основні типи перекладацьких лексичних трансформацій, що перекладач має використовувати при перекладі текстів
інструкцій з експлуатації, установки та техніч-

ного обслуговування комп’ютерних приладів, а
і специфічні риси їх застосування. Тому маємо
розглянути явище перекладацьких трансформацій у цілому на основі вже існуючих досліджень.
Використання перекладацьких трансформацій під час перекладу необхідне для забезпечення адекватності та еквівалентності перекладеного тексту, в якому можуть зустрічатися
лексичні або граматичні одиниці, що не мають
повних еквівалентів в мові перекладу, тобто для
досягнення результату перекладу максимально
близького до оригіналу [3, с. 139]. Більшість класифікацій перекладацьких трансформацій базуються на граматичному та лексичному рівнях
перекладацьких перетворень. Так, згідно з класифікацією Я. Рецкера виокремлено два основних типи перекладацьких трансформацій:
1. Граматичні трансформації, такі як зміни
частин мови або членів речення;
2. Лексичні трансформації, до яких вчений
відносить конкретизацію, генералізацію, диференціацію значень, антонімічний переклад, компенсацію втрат, що виникають під час перекладу,
смисловий розвиток та цілісне перетворення [7].
Цей поділ на два основні типи робить зрозумілою базові відмінності перекладацьких перетворень на граматичному та лексичному рівнях, але
залишає поза увагою стилістику тексту, а також
комплексний характер деяких перетворень під
час перекладу.
В. Комісаров, в свою чергу, виокремлює третій
вид перекладацьких трансформацій – лексикограматичні трансформації (комплексні трансформації), що поєднують водночас граматичні
та лексичні [5].
Стилістиці увагу приділяють у своїй класифікації А. Фітерман та Т. Левицька. Вони виокремлюють три основні типи перекладацьких трансформацій:
1. Граматичні трансформації: перестановка,
опущення, додавання, перебудова, зміні позиції;
2. Стилістичні трансформації: синонімічна
зміна, описовий переклад, компенсація, тощо;
3. Лексичні трансформації: заміна, додавання, конкретизація, генералізація пропозицій [6].
На базі існуючих класифікацій та досліджень
бачимо, що перекладацькі лексичні трансформації – це різного роду зміни лексичних елементів мови оригіналу при перекладі, що мають на
меті адекватну передачу їхніх стилістичних, семантичних та прагматичних рис із врахуванням
норм мовленнєвих традицій культури мови перекладу [3, с. 300].
Розглянемо основні елементи специфіки перекладу інструкцій до комп’ютерних пристроїв,
в першу чергу питання використань лексичних
трансформацій. На думку мовознавця І. Алєксєєвї повідомлення значних об’єктивних даних
та спонукання до відповідних необхідних дій
основним призначенням інструкцій, оскільки
такі документи дають людині чіткі вказівки, діють на її міркування та емоції. Через цю особливість інструкцій, на думку вченої, перекладач
опиняється в досить обмежених рамках під час
пошуку засобів перекладу [1, с. 106].
Для відтворення комунікативного завдання,
що міститься в тексті інструкції необхідно використовувати такі лексичні трансформації, які
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забезпечать найліпше розуміння інструктивних
вказівок як професіоналом так і аматором.
Аби проілюструвати специфіку використання таких найпоширеніших лексичних трансформацій, як конкретизація та генералізація
значень, антонімічний переклад, додавання,
опущення та перестановка слів саме в інструктивних текстах зі сфери комп’ютерних технологій, розглянемо переклад інструкцій щодо використання та технічного обслуговування такого
комп’ютерного приладу як 3D принтер.
Додавання слів часто застосовують під час
перекладу власних назв приладів, тип яких не
вказано, а передбачено контекстом в інструкції.
Труднощі визначення випадків застосування такої лексичної трансформації виникають на основі спорідненості цього явища з трансформацією
конкретизації значень, що доводить їх еквівалентний характер у класифікації В. Дімітрової.
Наступні приклади ілюструють спорідненність
конкретизації значень та додавання:
When stored incorrectly this may affect the
quality and processability of the material. – Неправильне зберігання може негативно вплинути
на якість матеріалу та його придатність для
обробки.;
Before starting a new print, always check the
nozzles. – Перш ніж почати друк нового виробу обов’язково перевірте стан сопел.;
Спорідненість генералізації та опущення, в
свою чергу, не було доведено в даному тексті інструкції, отже ми розглядатимемо ці типи трансформацій окремо. Наведемо приклад генералізації значень:
Cut off a small piece of sponge or ball up a piece
of tissue – Відріжте невеликий шматочок губки
або зімніть шматок тканини.
Словосполучення «ball up», в даному контексті означає «згорнути у форму кульки», проте
для розуміння вказівок поданих у даному тексті
достатньо використати такий менш конкретний
еквівалент як «зім’яти» або «згорнути».
Наступні приклади опущення слів ілюструють згадану раніше відсутність спорідненості
з поняттям генералізації:
Select the print core you want to clean: print
core 1 or print core 2. – Оберіть екструдер,
який треба очистити: 1 або 2.
You can store the material in a resealable
bag, including the supplied desiccant (silica
gel). – Матеріали можна зберігати в герметичній упаковці багаторазового використання
з вологопоглиначем (сілікагель).
В останньому прикладі опущено слово
«supplied», що має значення «такий що постачають», похідне від «supply», що має значення «постачати», оскільки в поданій частині тексту мова,
власне, йде про додаткові матеріали, що постачають в комплекті з принтером. Відповідно, вважаємо доцільним використання трансформації
опущення.
Перестановка слова, в свою чергу, є таким
типом трансформацій, що забезпечують збереження інформаційної наповненості у тексті
перекладу. Такі приклади перестановки слів
під час перекладу інструкцій до 3D принтера
як: the “Stable” version – версія “Stable”; network
connection – під’єднання до мережі; maintenance
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schedule – розклад технічного обслуговування;
cleaning procedure. – процедура очистки і т.д. –
доводять зауваження В. Карабана, щодо переважання використання лексичної трансформації
перестановки саме у словосполученнях [3, с. 314].
Антонімічний переклад, як тип лексичних
трансформацій, має специфічний характер. На
базі наступного прикладу бачимо, що основою
використання антонімічного перекладу при перекладі цієї інструкції стало збереження норм
української мови та забезпечення милозвучності
мови, що, на нашу думку, значно впливає на інформативність вторинного тексту перекладу:
Leaving the build plate clamps open may
damage your Ultimaker 3 when the build plate is
raised. – Якщо не закрити затискачі робочого столу, принтер Ultimaker 3 може бути
пошкоджено під час підйому робочого столу.
Відповідно, хоч такий варіант перекладу фрази «Leaving the build plate clamps open may
damage your Ultimaker 3» як «Якщо залишити затискачі робочого столу відкритими,
принтер може бути пошкоджено» і є повністю еквівалентним та інформаційно наповненим, він не
забезпечує характеру імперативності, який в даному контексті, відіграє основну роль та може бути
відтворений шляхом антонімічного перекладу.
На основі аналізу розглянутих специфічних
рис та характеристик використання перекладацьких лексичних трансформацій під час перекладу рекомендацій щодо технічного обслуговування 3D принтера в інструкціях з установки
та експлуатації, вважаємо доцільним виокремити деякі шляхи покращення якості перекладу
такого типу документації.
Використання прийомів пояснення, що складає зміст трансформацій додавання та конкретизації є необхідним елементом перекладу таких
документів як вказівки щодо технічного обслуговування комп’ютерного приладу, оскільки воно
має на меті забезпечення інформативності вторинного тексту. Таким чином, найбільш ефективним можна вважати переклад інструкції,
в процесі якого перекладач фокусує увагу на когнітивному аспекті викладу, та на його інформаційній насиченості.
Наведемо приклади неефективного та ефективного перекладу на основі первинного матеріалу інструкції з установки та експлуатації принтера:
– Речення «Connect the printer to the network via
Wi-Fi or Ethernet» перекладаємо як: «Під’єднайте
принтер до мережі через Wi-Fi або локальну мережу Ethernet»., а не як «Під’єднайте принтер
до мережі через Wi-Fi або Ethernet.», оскільки
поняття «Ethernet» може бути не зрозумілим
кожному користувачеві;
– Речення «On the Ultimaker 3, navigate
to Material/PrintCore > PrintCore 1 > Set
temperature». перекладаємо як «На принтері
Ultimaker 3 оберіть в меню Material/PrintCore
(Матеріал/екструдер) > PrintCore 1 (Екструдер 1) > Set temperature (Встановити температуру).» а не як «На принтері Ultimaker
3 оберіть Material/PrintCore > PrintCore 1 > Set
temperature.», оскільки користувач має не тільки бачити та розпізнавати англомовні вказівки в меню приладу, але також розуміти що
вони означають.
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Так, для забезпечення адекватного перекладу
інструкції, перекладач має бути добре ознайомлений не тільки з термінологією відповідної галузі, а і з принципами роботи приладу з інструкцією до якого він працює, та його додаткових
елементів. Оскільки користувачами є не стільки
фахівці, а і аматори, використання прийомів пояснення стає максимально виправданим, і навіть критично необхідним елементом роботи перекладача, зважаючи на те що не всі матеріали
необхідні для розуміння інструкції можуть бути
доступними користувачеві.
Висновки і пропозиції. Тексти науково-технічного стилю та їх переклад мають ряд специфічних рис на кожному з мовних рівнів, проте у нашій роботі було розглянуто здебільшого специфіку
науково-технічної літератури з позицій стилістики
та лексикології. Відповідно, було визначено основні аспекти науково-технічного стилю, проаналізовано основні лексичні проблеми перекладу таких
текстів та виокремлено потребу в дослідженні лексичних перекладацьких трансформацій.

Було звернено особливу увагу на прийоми
пояснення під час перекладу текстів інструкцій
до комп’ютерних пристроїв, на основі виокремлених, найбільш поширених типів лексичних
трансформацій використаних у практичній частині дослідження.
Аналіз використання лексичних перекладацьких трансформацій кожної з виокремлених груп
найпоширеніших лексичних перетворень, що перекладач застосовує при перекладі текстів зі сфери комп’ютерних технологій, а також аргументація
шляхів покращення якості перекладу відповідної літератури були проілюстровані прикладами
з оригіналу та перекладу англомовних вказівок
щодо установки та експлуатації 3D принтера.
Таким чином було здійснено теоретичне
та практичне дослідження проблем перекладу
текстів науково-технічного стилю; класифікацій
та специфіки застосування лексичних перекладацьких трансформацій; особливостей інструкцій,
їх перекладу та способів створення максимально
якісних перекладів інструктивних матеріалів.
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Анотація. У даній статті проаналізований ступінь частотності та продуктивності суфіксальних формантів, які використовуються для утворення дериватів терміносистеми будівництва французької мови. Сформований інвентар суфіксів, якими користується термінологія будівництва. Виявлено, что частотність і
продуктивність суфіксальних формантів неоднакова. Найчастотнішими є субстантивні суфікси. Найпродуктивнішими суфіксами є субстантивні та суфіксальний флексоїд -er. Частотність і продуктивність окремих суфіксальних формантів різняться.
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TO THE PROBLEM OF FREQUENCY AND PRODUCTIVITY OF SOME SUFFIХAL
FORMANTS OF FRENCH CIVIL ENGINEERING TERMINOLOGY
Summary. This article analyzes the degree of frequency and productivity of suffixes that are used to form
derivatives of the French civil engineering terminology. The inventory of suffixes, which the French civil terminology uses, was created. It was found that the frequency and productivity of suffixal formants are not the
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same. The most frequent are substantive suffixes. The most productive suffixes are also the substantive ones
and the verbal formant -er.
Keywords: civil engineering terminology, term, derivation process, suffixation, suffixal formant, frequency,
productivity, derivative word.

остановка проблеми. Окремі проблеми
П
термінотвірних процесів у будівельній
термінології привертали увагу вітчизняних сла-

вістів і германістів, але не розглядалися в якості
самостійного дослідження в українській романістиці. Лише частково БТ вивчається в межах
аналізу словотвірних процесів у французькій загальній науково-технічній термінології в дисертації Г.А. Александрової [1].
Слід зазначити, що теоретичні дослідження
дериваційних процесів мають і суто практичне
значення, оскільки тісно пов’язані з методичними проблемами оптимізації та інтенсифікації
навчання іноземній мови майбутніх фахівців.
В нашому випадку йдеться про спеціалістів у галузі будівництва та архітектури. Засвоєння регулярних словотвірних конструкцій та знання
як словотвірних значень і словотвірних моделей
в цілому, так і окремих формантів приводить до
формування у студентів навичок розуміння змісту похідних одиниць за лексичним значенням
основ та семантико-граматичним значенням
словотворчих формантів. Це сприяє розширенню
лексичного запасу майбутніх спеціалістів і озброює їх необхідними навичками для читання, розуміння та перекладу текстів зі спеціальності.
В світлі цього важливим уявляється знання найпродкутивніших дериваційних процесів у сфері
французької будівельної термінології (БТ).
Утворення похідних за допомогою суфіксів
є найбільш продуктивним із засобів афіксальної
деривації у сучасній французькій БТ. У проаналізованому корпусі будівельних термінів, який
складається з 4500 ЛО суфіксальні деривати становлять 1154 ЛО.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дериваційні процеси у французькій мові, і суфіксація зокрема, здавна є предметом ретельного
вивчення. Досить грунтовно вони були проаналізовані в роботах таких зарубіжних філологів, як
Ш. Баллі, А. Дарместетер, Ж. Дюбуа, П. Жільбер,
Л. Гільбер, Г. Марчанд, Ж. Марузо, Е. Пішон,
О. Соважо та ін. [2; 10; 12; 16, с. 17; 18; 21; 22].
Однак у французькому мовознавстві ХХ сторіччя думка про високу продуктивність та активність
суфіксальних СМ не є одностайною. Так, Ш. Баллі
відзначав послаблення та обмеження ролі деривації у сучасній французькій мові, А. Доза висловлював думку про бідність суфіксальної деривації,
пояснюючи це тим, що подібний засіб не відповідає
аналітичним тенденціям французької мови [3].
Прихильниками цієї точки зору є також Ж. Марузо, А. Митран [18, с. 19], що вивчали суфіксальну
деривацію на базі розмовного шару лексики.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Проте такі вчені, як Степанов Ю.С., Цибова І.А., Дюбуа Ж., Жоржен П,
Голді А., які спиралися у своїх дослідженнях на
мову реклами, преси, публіцистики, на термінологічну лексику, є представниками протилежної
точки зору і стверджують цілковиту життєздатність суфіксації [8; 9; 12; 13; 15].

Більше того, за даними І.М. Думбревяну,
французька мова посідає 4 е місце за індексом
афіксації серед романських мов (після іспанської, італійської, португальської) в ієрархії лінійних афіксальних способів утворення нових
слів [4, с. 18]. Значний внесок суфіксальної деривації в сфері утворення спеціального терміна
зазначають українські романісти В.Г. Міщенко,
В.Т. Нагайчук [6, с. 7].
Формулювання цілей статті. Головною метою даної статті є виявлення ступеня продуктивності та частотності суфіксів, задіяних в утворенні
похідних французьких будівельних термінів. Для
цього нами був визначений інвентар суфіксальних
формантів, які вичленовуються в структурі термінів-дериватів. При встановленні структури похідних термінів були використані такі методи дослідження, як метод словотвірного аналізу (в якості
основного) та метод безпосередніх складників.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, встановлення формальної
структури дериватів передбачає вичленення
елементарних одиниць синхронної системи словотвору – твірної основи і дериваційного суфікса.
За даними французьких лінгвістів, у французькому словотворі існує досить значний різноманітний за походженням арсенал суфіксальних
формантів. Так, А. Мітран зазначає наявність
суфіксів латинського походження (-eau, -er,
-esse, âtre та ін.); запозичених в більш пізні часи
з латини ((-a)teur/trice, -tion), з грецької (-isme),
італійської (-esque, -asque), провансальської
(-ade), англійської (-ing), арго, діалектів та утворень із вже існуючих суфіксів (-auté, -terie, -iser,
-onner і т.д.) [19]. Всього, за даними словника
Petit Larousse illustre існує 155 суфіксів [20].
Dictionnaire du francais vivant [11] в якості основних вказує 99 суфіксів. Французька БТ використовує дещо меншу кількість в утворенні похідних
термінів. Її суфіксальний інвентар містить 46 суфіксів. Ступінь їх продуктивності неоднаковий.
Найвищу частотність виявляють субстантивні суфікси (38 формантів), оскільки в БТ різниця
в пропорції між іменниками та іншими частинами мови сильно посунута на користь перших. Частотність і продуктивність окремих суфіксальних
формантів різняться. Наприклад, формант -age
формально вичленовується в 191 ЛО, -eur – в 57,
-ure (-ature) – в 51, -ier (-ière) – в 31, -ée – в 30, -eau –
16, що становить його частотність. Підрахунок же
продуктивності вівся на базі задіяності в процесі
деривації словотвірних основ, які вичленовуються у французькій мові. Продуктивність суфіксу
-age – 190 утворень, -eur – 55, -ure (-ature) – 46,
-ier (-ière) – 29, -ion – 27, -ée – 29, -eau – 7.
Різниця між частотністю та продуктивністю
даних формантів (-age – 1, -eur – 2, -ure (-ature) –
5, -ion – 4, -ée – 1, -eau – 11) з’являється за рахунок наявності термінів із зв’язаними основами
або суплетоїдів: ouvrage, facteur, rupture, évier,
atelier, grenier, alluvion, travée, réseau, poteau,
claveau та ін.
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Дані про продуктивність суфіксальних формантів демонструють, що за допомогою субстантивних суфіксів утворено 860 дериватів (74,5%)
від загальної кількості похідних за суфіксацією.
Друге місце належить дієслівним суфіксальним
флексоїдам (-er, -ir, -iser, -ifier) – 193 похідних
(16,7%). Третє місце посідають ад’єктивні суфікси – 101 похідна ЛО (8,8%).
Серед субстантивних найактивнішими виявили себе 10 суфіксів:
-age – 190 похідних (perçage, décalage,
jalonnage);
-(e)ment – 120 похідних (taillement, foncement);
-eur (-euse) та їх латинський варіант -(a)
teur/-(a)trice – 100 похідних (broyeur, coudeuse,
remorquer, isolateur);
-ité (-eté) -té – 64 похідних (humidité, verticalité,
internité);
-ation (-ition) – 55похідних (articulation,
démolition, limitation, fabrication);
-ure (-ature) – 46 похідних (épaufrure, ossature,
rouillure, clôture);
-et (-ette) – 36 похідних (plaquette, curette,
auget);
-ier (-ière) - 29 похідних (terassier, gouttière,
laitier);
-ion – 27 похідних (pression, suspension, flexion);
-ée – 26 похідних (durée, allée, croisée).
До субстантивних суфіксів відносимо також
суфіксоїди, які в нашому матеріалі представлені
формантами -mètre, -métrie, -logie. Вони поєднуються з автономними французькими основами,
переважно наукового походження: dynamomètre,
granulométrie, technologie, pénétromètre. Суфіксоїдна деривація не виявила себе продуктивною в БТ.
Загальна кількість похідних становить лише 7 ЛО.
Серед дієслівних дериватів найвища продуктивність притаманна флексоїду -er – 163 похідних (ancrer, zinguer, cuivrer, cimenter), набагато
нижча -iser/-ifier – 16 похідних (відповідно 11 і 5).

Список літератури:

За ступенем продуктивності ад’єктивних
суфіксів перше місце належить форманту
-eur (-euse) – 32 похідних (marneux, gréseux,
sédimenteux), далі йдуть –able (-ible, -uble) – 17 похідних (soudable, habitable, déplaçable); -ique –
15 похідних (sphérique, cônique); -if (-ive) – 11 похідних (abrasif, gélif, corrosif).
Підрахунок продуктивності окремих суфіксів
був проведений виключно в похідних термінах.
Деякі автори вважають форманти -isation
та -ification варіантами основного суфікса ‑ation
[5; 12; 19]. Ми відокремлюємо ці форманти в якості самостійних, спираючись на наявність словотвірного значення, специфічного для суфіксів
-isation, -ification і відсутнього у -ation: ‑isation,
-ification, позначають не просто дію або її результат, а перетворення у те, на що вказує мотивуюча
твірна основа: vitrifier ®
Завдяки наявності цього словотвірного значення ми відокремлюємо також дієслівні суфіксальні флексоїди -ifier, -iser, які мають фактитивне значення.
Висновки з проведеного дослідження і переспективи. Як бачимо, продуктивність суфіксальних формантів неоднакова. Найпродуктивнішими суфіксами є субстантивні (особливо -age, -(e)
ment, -eur/-euse, -ateur/-atrice, -ation(-ition) та суфіксальний флексоїд –er, що пов’язано з частиномовною наповненістю корпусу французької
будівельної лексики. За цим критерієм безсумнівними лідерами серед будівельних термінівдериватів є іменники і прикметники.
Цікавим і перспективним напрямком подальших розвідок у сучасних дериваційних тенденціях спеціальної французької термінології
може стати вивчення не лише продуктивності
та частотності, але й словотвірної активності суфіксальних формантів, тобто участі в утворенні
нових термінологічних дериватів на сучасному
етапі розвитку французької БТ.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
В КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Анотація. У статті розглядаються питання розвитку інноваційних методів навчання іноземним мовам,
зокрема англійській, у вищій школі в контексті гуманістичної спрямованості навчального процесу. Подається опис та характеристика інноваційних педагогічних технологій у процесі викладання англійської
мови у вищій школі. Велика увага приділяється використанню сучасних інформаційних технологій у викладанні іноземних мов. Мова йде про взаємодію «викладач – студент» з огляду використання новітніх
інформаційних технологій. Зроблена спроба підтвердження динамічного та незворотного процесу використання сучасних інноваційних методів в освітньому процесі та зростання їхньої ефективності.
Ключові слова: інновація, метод, сучасні інформаційні технології, гуманістична спрямованість,
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INNOVATIVE METHODS AND MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES
IN TEACHING OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE HIGHER SCHOOL
IN THE HUMAN TENDENCY CONTEXT OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Summary. The article reveals some issues about the development of innovative methods of studying foreign
languages, especially English, in the higher school in the humane tendency context of the educational process.
It gives a description and a characteristics of innovative pedagogical technologies in the English teaching
process in the higher school. Great attention is paid to using of modern information technologies in teaching
foreign languages. It is about the interaction “teacher-student” in due of using new information technologies.
The attempt of corroboration of the dynamic and irreversible process of using modern innovative methods in
educational process and the increasing of their effectiveness is made.
Keywords: innovative, method, modern information technologies, humane tendency, interactive studying.

остановка проблеми. Важливою склаП
довою демократичного суспільства, яке
розбудовується в Україні, є орієнтація на гу-

маністичні цінності світової культури. Громадськість, політики, науковці та освітяни дедалі
глибше усвідомлюють потребу у побудові єдиної
Європи, зокрема, і наукового й освітянського
простору без кордонів. Особлива увага приділяється вищій освіті, університетам, їх інтелектуальному потенціалу, який постійно зміцнюється і використовується в загальноєвропейському
інтеграційному процесі, для поширення необхідних знань з метою усвідомлення спільних
цінностей [1, c. 5].
Держава потребує висококваліфікованих фахівців зі знанням іноземної мови, професіоналів,
здатних абсорбувати все нове і прогресивне, готових до генерації і запровадження свіжих оригінальних ідей, а також до вигідної участі у міжнародному співробітництві і формуванні нового
ставлення до України в Європі і світі.

Вимоги часу й розпочата радикальна реформа системи освіти в Україні орієнтують нинішніх
та майбутніх вчителів та викладачів на відмову
від авторитарного стилю навчання на користь гуманістичного підходу, на застосування методів,
які сприяють розвитку творчих засад особистості з урахуванням індивідуальних особливостей
учасників навчального процесу й спілкування.
Основним засобом людського спілкування
є мова, а в багатомовному просторі – декілька
мов. Ось чому вивчення іноземних мов набуває
особливого статусу в нашій країні.
Сучасний стан міжнародних зв’язків України
у різноманітних сферах життєдіяльності, вихід її
у європейський та світовий простір, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії потребують певних трансформацій і у сфері освіти
як важливого державного інституту, у тому числі
й у галузі навчання іноземних мов. Сьогодні, як
ніколи раніше, статус іноземної мови має тенденцію до постійного зростання. Серед світової
© Купар М.С., 2019
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спільноти вона все ширше набуває ролі засобу
міжкультурного спілкування. Усе це зумовлює
визначення основних стратегічних напрямків
удосконалення цілей, змісту, методів, прийомів
і засобів навчання іноземної мови. Офіційно долучившись до Болонського процесу 19 травня
2005 року, Україна продовжує модернізувати
освітню діяльність, при цьому питання організації навчального процесу, його інформатизації,
використання в ньому сучасних інформаційних
технологій займають одне з чільних місць.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Як у вітчизняній,так і в зарубіжній методиці накопичений чималий досвід у викладанні іноземних мов. Проблема впровадження нових, більш
ефективних методів навчання, які активізують
навчальний процес та сприяють якісним результатам, а відтак, і засобів навчання, які уможливлюють успішність цього процесу й забезпечують
його ефективність, постійно знаходиться в епіцентрі уваги науковців (Полат Є.С., Зімняя І.А.,
Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю., Крюкова О.П.). Ці
методи мають підвищити рівень якості навчання, сприяти формуванню активної концепції
навчання студента. Крім того, послуговуючись
інформацією, викладеною в роботах багатьох авторів, можна стверджувати, що чітко простежується їх зорієнтованість на необхідність інформатизації навчального процесу.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Проведений нами аналіз
наукових джерел і публікацій указує на те, що
незважаючи на наявність численних робіт, присвячених використанню ТЗН, а надто сучасних
інформаційних технологій у навчанні іноземних мов та інноваційних методів, визначенню їх
ефективності, остання крапка у вирішенні цієї
проблеми ще не поставлена.
Мета статті. Метою дослідження є підтвердження наявності динамічного незворотного
процесу використання інноваційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій
у навчальному процесі під час вивчення іноземних мов, ефективності їх застосування, впливу
на зміну змісту та умов праці викладача.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до
Національної доктрини розвитку освіти, основними напрямами оновлення змісту освіти є особистісна орієнтація системи освіти, пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, забезпечення
якості освіти на основі новітніх досягнень науки,
культури і соціальної практики [2, с. 8].
Формується характерна тенденція до посилення комунікативної спрямованості навчального процесу, його наближення до реального
процесу спілкування. Отже, методичним змістом
сучасного розвитку іноземної мови має бути комунікативність.
У процесі навчання за комунікативним методом учні набувають комунікативної компетенції.
Для досягнення комунікативної компетенції –
комунікативних вмінь, сформованих на основі
мовних знань, навичок і вмінь – викладач іноземної мови використовує новітні методи навчання,
що поєднують комунікативні та пізнавальні цілі.
Інноваційні методи навчання іноземних мов, які
базуються на гуманістичному підході, спрямовані на розвиток і самовдосконалення особистості,

на розкриття її резервних можливостей і творчого
потенціалу, створюють передумови для ефективного поліпшення навчального процесу у вищих
навчальних закладах. Основними принципами
сучасних методів є рух від цілого до окремого, орієнтація занять на учня (learner-centredlessons),
цілеспрямованість та змістовність занять, їх
спрямованість на досягнення соціальної взаємодії при наявності віри у викладача в успіх своїх
учнів, інтеграція мови та засвоєння її за допомогою знань з інших галузей наук. Існують різні варіанти цього напряму в сучасній методиці,
які мають різні назви – “Whole Language Coacher
Approach”, “Cognitive Approach”, “Content-Based
ESL Program”, “Cognitive Academic Language
Approach”, “Cooperative Learning”, “Interactive
training” [3, c. 15–18].
Інтерактивний метод надає можливість вирішити комунікативно-пізнавальні задачі засобом іншомовного спілкування. Категорію «інтерактивне навчання» можна визначити як: а)
взаємодію вчителя і учня в процесі спілкування;
б)навчання з метою вирішення лінгвістичних
і комунікативних завдань. Інтерактивна діяльність включає організацію і розвиток діалогічного мовлення, спрямованих на взаєморозуміння,
взаємодію, вирішення проблем, важливих для
кожного із учасників навчального процесу.
В системі інтерактивного навчання виділяють
такі основні принципи методики співробітництва:
1) позитивна взаємозалежність – група досягає успіху за умови гарного виконання завдань
кожним студентом;
2) індивідуальна відповідальність – працюючи в групі, кожен студент виконує своє завдання,
відмінне від інших;
3) однакова участь – кожному студенту надається однаковий за обсягом час для ведення бесіди або завершення завдання;
4) одночасна взаємодія – коли всі студенти залучені до роботи [5, с. 10–15].
В процесі спілкування студенти навчаються:
• вирішувати складні задачі на основі аналізу обставин і відповідної інформації;
• висловлювати альтернативні думки;
• приймати виважені рішення;
• спілкування з різними людьми;
• приймати участь у дискусіях.
Сучасна комунікативна методика пропонує
широке впровадження в учбовий процес активних нестандартних методів і форм роботи для
кращого свідомого засвоєння матеріалу. У практиці виявили досить високу ефективність такі
форми роботи як індивідуальна, парна, групова
і робота в команді.
Найбільш відомі форми парної і групової роботи:
• внутрішні (зовнішні) кола (inside/outside
circles);
• мозковий штурм (brain storm);
• читання зиґзаґом (jigsawreading);
• обмін думками (think-pair-share);
• парні інтерв’ю (pair-interviews) та інші
[6, с. 25–30].
Наприклад, читання зиґзаґом означає такий
вид діяльності, що включає поділ тексту на частини або використання різних текстів за тією ж
тематикою. Уривки тексту роздають студентам
для читання з подальшим обговоренням з метою
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виявлення змісту всього тексту або висловлювання різних точок зору щодо прочитаного.
Слід зазначити, що всі вище згадані форми
інтерактивного навчання ефективні в тому випадку, якщо поставлена проблема попередньо
обговорювалася на заняттях і студенти мають
певний досвід і думки, набуті раніше в процесі
навчання.
Викладач також має враховувати той факт,
що теми для обговорення не повинні мати обмежений характер. Однією з особливостей інтерактивних форм навчання є те, що вони мотивують
студента не лише висловлювати власну точку
зору, але й змінювати її під аргументованим
впливом партнерів у процесі спілкування.
Серед визначених переваг інтерактивного навчання слід виділити такі:
1)
встановлення
дружньої
атмосфери
і взаємозв’язків між учасниками спілкування;
2) студенти мають можливість бути більш незалежними і впевненими в собі;
3) викладач заохочує студентів до співпраці,
підбадьорює їх, вони не бояться робити помилки;
4) студенти отримують можливість подолати
страх перед мовним бар’єром;
5) викладач не домінує;
6) кожен студент злучений до роботи, має певне завдання;
7) слабкі студенти можуть отримати допомогу
від більш сильних;
8) студенти можуть використовувати свої знання і досвід, набутий раніше.
Таким чином, новітні методи навчання іноземних мов сприяють одноразовому вирішенню
проблем комунікативного, пізнавального та виховного характеру: розвивати уміння і навички
спілкування, встановлювати емоційний контакт
із студентами, навчити їх працювати в команді,
зважати на думки і висловлювання інших.
Як показує попередній досвід, використання
зазначених методів навчання знімає нервову напругу студентів, змінює форми діяльності, привертає увагу до основних питань уроку.
Отже, вивчення і застосування на практиці
інноваційних методологічних підходів надають
можливість викладачам іноземної мови впровадити та удосконалити нові методи роботи, підвищити ефективність навчального процесу і рівень
знань учнів.
Одним з найбільш перспективних і популярних педагогічних інформаційних технологій
є мультимедійні технології. Сьогодні неможливо
уявити без них сучасне навчання. Вони дозволяють створювати цілі колекції зображень, текстів
і даних, які супроводжуються звуком, відео, анімацією та іншими візуальними ефектами: включають в себе інтерактивний інтерфейс та інші
механізми керування. Відповідно, мультимедійна інформація – це не лице традиційні статичні
елементи: текст, графіка, а й динамічні: відео-,
аудіо-, та анімаційні послідовності. Зображувальний ряд, включаючи образне мислення, допомагає тому, хто навчається цілісно сприймати
запропонований матеріал. З’являється можливість співставляти теоретичний і демонстраційний матеріали. Тестові завдання вже не обмежуються словесним формулюванням, проте можуть
являти собою цілий відеосюжет [4, с. 4–5].

137

Використання комп’ютерних технологій навчання іноземної мови значною мірою змінило підходи до розробки навчальних матеріалів
з цієї дисципліни. На відміну від традиційного,
інтерактивне навчання на основі мультимедійних програм уможливлює більш повну реалізацію цілого комплексу методичних, дидактичних,
педагогічних і психологічних принципів, перетворюючи процес пізнання на більш цікавий
і творчий. Скажімо, можливості враховувати рівні мовленнєвої підготовки студентів і розробляти
різні за рівнем складності завдання в межах однієї програми можуть бути основою для реалізації
принципу індивідуалізації та диференційованого підходу в навчанні. При цьому забезпечується дотримання принципу посильної складності
і доступності завдань, а також враховується темп
роботи кожного студента.
Використання СІТ в навчанні іноземної мови
передбачає активну позицію студента у процесі
засвоєння знань. Новий вид пізнавальної діяльності повністю виключає пасивне сприйняття
інформації. Вона здійснюється на основі напруженої розумової діяльності, яка вимагає зосередженості і максимальної уваги, результатом якої
є відкриття нових знань. Слід також зазначити,
що креативний характер навчально-пізнавальної діяльності значно сприяє розвитку пізнавальної самостійності студентів, формуванню уміння
самостійно поповнювати знання, здійснювати
пошук і орієнтуватися в потоці інформації.
Принагідним також буде зазначити, що візуалізація навчального матеріалу, тобто створення
навчального середовища з наочним представленням інформації, використанням кольору та звуку,
діючи на емоційні і понятійні сфери, сприяє більш
глибокому засвоєнню мовленнєвого матеріалу.
Мультимедійні програми одночасно стимулюють у студента відразу кілька каналів сприйняття, краще підтримують його увагу, сприяють зниженню втомлюваності й забезпечують
необхідну релаксацію. В свою чергу, поєднання
зорового образу, тексту і звукового ряду надають більші можливості для комплексного розвитку навичок мовленнєвої діяльності студента
іноземною мовою. Цей процес набуває інтерактивного характеру, завдяки можливості двостороннього зв’язку, діалогу з комп’ютером, коли
студент та комп’ютер можуть ставити один одному запитання, отримувати на них відповіді, коли
комп’ютер може надавати підказки з метою корекції і до нього можна звернутися за допомогою.
Провідними мотивами учіння англійської мови
як фахової дисципліни студентами вищого навчального закладу є мотиви професійного досягнення,
комунікативні, пізнавальні та мотиви зовнішні. Засобом їх формування слугує методика викладання
та зміст англійської мови як навчального предмета.
Специфічними спонуками вивчення англійської мови є комунікативні мотиви. Найважливішою умовою їх формування та розвитку є надання комунікативного характеру всьому курсу
викладання англійської мови у вищій школі.
Новаторський статус учителя іноземної мови
в системі нормативно-розвиваючого навчання, а
саме основного регулятора процесу викладання,
надає йому свободу дій в методико-дидактичній
діяльності та у всіх його ініціативах. Навколо осо-
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бистості студента зосереджуються всі дидактичні
ініціативи. Демократизація двобічних відносин
«учень-учитель» має на меті не тільки свободу
рішень з боку учня, а й відповідальність з боку
вчителя в процесі перевірки набутих учнем
знань. Вчитель повинен створити студентам мотиваційне середовище, адекватне для вивчення
іноземних мов.
Висновки і пропозиції. Відтак, опрацьовані
нами джерела дозволяють зробити висновок про
те, що процес використання сучасних інформаційних технологій в освіті є процесом незворотним
і таким, що сприяє ефективному засвоєнню знань,
формуванню умінь та навичок студентів взагалі
й зокрема під час вивчення іноземних мов, а також
забезпечує розвиток у них самостійності і творчого

підходу до вирішення поставлених перед ними завдань. Ефективність комунікативно спрямованого
навчання іноземних мов у вищій школі залежатиме від бажання і здатності вчителя і викладачів
скористатися досвідом вітчизняних й іноземних
учених і практиків щодо гуманістичного підходу
у навчанні, розуміння необхідності відмовитися
від авторитарних і схоластичних методів. Методи навчання іноземних мов, які ґрунтуються на
гуманістичному підході, допомагають розкрити
творчий потенціал студентів і сприяють розвитку
та самовдосконаленню навчально-комунікативного процесу, формуванню майбутніх свідомих патріотів своєї країни, толерантних громадян світу.
А це забезпечує входження України до європейського освітянського простору.
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ІНТЕРМЕДІАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ДОННИ ТАРТТ
(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ЩИГОЛЬ»)
Анотація. У статті розглядаються інтермедіальні тенденції у романі «Щиголь» американської письменниці ХХІ століття Донни Тартт. Метою статті є усебічний аналіз твору: окреслення жанрових і стильових констант і домінант, основних мотивів, які допоможуть окреслити інтермедіальність у творі. У процесі аналізу
доведено, інтермедіальний аспект у романі формується через образ-символ, картину «Щиголь» живописця
ХVІІ століття Карла Фабриціуса. Саме зразок образотворчого мистецтва стає інтермедіальним вкрапленням у романі, символічним образом, що відтворює екзистенцію особистості та динамізує особистісний хронотоп. Властива твору образотворчого мистецтва статика у художньому творі набуває динаміки, змінності,
оскільки у тексті залучається безліч смислових асоціацій, що призводить до абвівалентності прочитання.
Ключові слова: Тартт Донна, інтермедіальність, наратив, мотив, жанр, домінанта, хронотоп.
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INTERMEDIAL TRENDS IN DONNA’S TARTT ARTISTIC PROSE
(BASED ОN THE NOVEL «THE GOLDFINCH»)
Summary. The article investigates the intermedial tendencies in the novel "The Goldfinch" by the American
writer of the XXI century Donna Tart. The purpose of the article is a comprehensive analysis of the novel:
the analysis of genre and stylistic constants and dominant, the main motives that will help to investigate Intermedial signs in the novel. The intermedial aspect in the novel is formed through the image-symbol, the picture
of the "The Goldfinch" by Carel Fabritius. Narator uses this image to increase the role of semantic associations
in the work. This contributes to the ambivalence of reading.
Keywords: Donna Tartt, intermediality, motive, chronotope, genre, style.

остановка проблеми. Ім’я сучасної амеП
риканської письменниці, Донни Тартт, авторки трьох знаменитих романів («Таємна історія»
© Кушнірова Т.В., 2019

(1992), «Маленький товариш» (2002), «Щиголь»
(2013)), володарки кількох престижних літературних премій (медаль Ендрю Карнегі за найкращу
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публіцистичну і художню книгу, видану на території Америки; літературну премію Малапарте,
що видається іноземним письменникам в Італії;
Пулітцерівську премію 2014 року.) наразі досить
відоме широкому загалу читачів. Письменниця
створила лише три романи, які, однак, стали відомими у всьому світі. Найвідомішим наразі є її третій роман «Щиголь» («The Goldfinch»), який і приніс авторці всесвітню популярність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Літературні критики відзначають неабияку майстерність авторки, котра змогла повернути сюжет
у роман «нового часу». У цій значній за об’ємом
книзі «…маса природної витонченості, що більше, ніж просто блискуча письменницька техніка. Тартт так послідовно, вміло витягує рими, що
крізь її прозу починають проступати вірші» [1].
Дослідники ґрунтовно досліджують доробок авторки (Бабицька В., Козій О., Мінцис Е., Чік Є.,
Столбова Н., Железняк В.), у центрі їхньої уваги
опинилися проблеми поетики, стилю, жанру, мотивна організація твору. Наприклад, літературознавці Мінцис Е., Чик Є. досліджували метафори
та порівняння у романі, О. Козій акцентувала
увагу на значній ролі деталі у художньому просторі роману. Окремі дослідники вказують на
значущу роль мистецьких мотивів у творі, складником яких є символ картини, проте ґрунтовних
праць, присвячених інтермедіальності у творчості
Д.Тарт, у літературознавстві поки не існує.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Хоча літературознавці
всебічно досліджували доробок авторки, однак
проблема інтермедіальності у її творчості не досліджена належним чином. Тому метою нашого
дослідження є ґрунтовний аналіз роману «Щиголь» Донни Тартт, що передбачає окреслення
жанрово-стильових констант і домінант, основних мотивів, які репрезентують інтермедіальні
ознаки у романі, що дозволить констатувати не
лише міжжанрову, але й міжродову дифузію.
Виклад основного матеріалу. Роман «Щиголь» є найбільш відомим романом авторки,
який вона створювала десять років. Інтермедіальні зв’язви зі світовим мистецтвом проглядаються уже у назві твору, що відсилає читача до
картини, написаної у 1654 році талановитим
учнем Рембрандта, художником із Голландії,
Карелом Фабріціусом. Він уважається засновником делфтської школи живопису, одним із
перших художників, котрі трансформували традиційну голландську жанрову картину. Замість
зображення епізоду або деталізованої оповіді
митець створює цілісну атмосферу картини – всі
її елементи (образ, інтер’єр тощо) виформовують
єдиний настрій. Дія стає не основною, пріоритет
надається споглядальності, відтворенню емоції.
Саме за допомогою таких технік твориться й картина «Щиголь», єдина картина, що не згоріла під
час вибуху порохових складів у Делфті (1654), де
згорів і сам художник, і його сім’я. На картині
зображена самотня пташка, щиголь, прикута
тонким ланцюжком до жердини. Самотня птаха
дивиться на глядачів прямим, наче докірливим
поглядом, навіваючи споглядачу сумні думки.
Загалом поняття інтермедіальності досить суперечливе в літературознавстві, і таке, що лише
нещодавно стало об’єктом наукових досліджень.
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Інтермедіальність у літературі – це вкраплення
у художній твір зразків інших видів мистецтва,
тобто «фіксація в художньому творі іномедійних
вкраплень, що підтверджують своєрідну «розгерметизацію» художньої літератури, яка не
лише привласнює, а й асимілює притаманні іншим мистецтвам ознаки: візуальність живопису,
пластичність скульптури, вражальність музики
тощо» [4, с. 107]. Тобто інтермедіальність – це
здатність літератури синтезувати ознаки інших
видів мистецтва, спосіб висвітлення літературою
інших видів мистецтва та спроба здійснення їх
компаративного зіставлення. Різні види мистецтва взаємодіючи між собою, передають одне
одному інформацію, перекодовують знаки однієї
мистецької системи в іншу, що призводить до появи нових художніх смислів. Принципи побудови
образних знаків, специфічних для різних структур, «виявляються досить гнучкими, здатними
модифікуватися, йти одна одній назустріч і навіть вступати в прямий контакт, об’єднуючи свої
зусилля для створення складних, синтетичних
художніх структур» [2, с. 297]. Автори художніх
творів, уводячи у літературний текст чужий контент, віднаходять оригінальні художні рішення,
збагачуючи арсенал художніх засобів.
Використання у художньому тексті інтермедіальності призводить до виникнення нових смислів, що може підтверджуватися індивідуальноавторською інтерпретацією, може бачитися під
іншим ракурсом бачення, іноді ракурсом наратора, котрий не приховує своєї суб’єктивності.
Роман «Щиголь» Донни Тартт – зразок твору
«нового» формату, хоча й ґрунтується на традиціях постмодерну, однак має певні відмінності. Твір
має потужний сюжетний стрижень з яскравим дидактичним обрамленням. Головний герой Теодор
(Тео) Деккер, він же наратор, ховаючись у готелі
Амстердама, згадує і переосмислює своє життя.
Тео перебуває у скрутному становищі: хворий, голодний, без документів, не знаючи мови, панічно
переглядає шпальти місцевих газет з надією відшукати якусь утаємничену новину. Саме в цьому
готелі перед очима героя і читача неспішно проходить все життя Теодора Деккера. Наратор, він же
герой, починає пригадувати своє життя «після».
Тео Декер мешкає у Нью-Йорку зі своює матір’ю,
однак в один зі звичайних днів його спокійне
життя вмить обірвалося: він опиняється в епіцентрі вибуху під час терористичного акту у музеї
«Metropolitan». Герой пам’ятає лише символимаркери того часу, картину К.Фабриціуса на стіні,
руду дівчинку, котра прийшла зі своїм дядьком до
музею, матір, що стояла біля картини. Тео дивом
залишається неушкодженим, але на його очах
помирає супутник рудоволосої дівчинки, котрий
однак встигає передати хлопцеві дорогоцінний
перстень зі словами «Блекуелл і Хобарт, зелений
дзвінок». Крім того, він просить Тео «врятувати»
картину Фабриціуса, винісши її з музею. Хлопчик
у стані афекту виконує вказівку чоловіка. Саме
повернення додому стає тією межею, що поділяє
життя героя на «до» і «після» трагедії. Саме з цього часу й починаються поневіряння героя, його
самоусвідомлення та становлення. Залишившись
сам, хлопчик проходить страшну «школу життя»:
спочатку він опинився у будинку заможних батьків свого однокласника, потім потрапляє у Лас-
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Вегас, куди його перевозить батько, алкоголік,
наркоман і гравець. Там він знайомиться з напівукраїнцем-напівполяком Борисом, переймає від
нього безліч шкідливих звичок, які й визначатимуть його подальше життя. Після смерті батька,
який загинув за дивних обставин в автомобільній
катастрофі, герой тікає до Нью-Йорка і оселяється
в антикварній майстерні «Блекуелл і Хобарт», де
й починає працювати продавцем. У нього це настільки вправно виходить, що він починає порушувати закон: видавати за антикварні речі навіть
ті предмети, які змайстрував сам власник. Протягом усієї оповіді герой так і залишається особистістю, життя котрій зруйнував випадок.
Протягом усього твору автор-наратор роздумує про наслідки посттравматичного синдрому,
оскільки особиста трагедія передувала цілій низці психологічних зрушень, що відбулися не лише
в душі, але й голові героя. Власне трагедія призводить до асоціальності хлопця, до захоплення
шкідливими звичками, які, хоч і ненадовго, але
допомагали пережити біль втрати. Герой за болем
не помічав тих людей, котрі хвилювалися за нього та хотіли допомогти. З часом герой розуміє, що
багато втратив, заглибившись у безмежність свого
горя: «Зараз це я розумію, але тоді мені й на думку
не йшло, що я роками не вилазив зі свого кокона
горя і самозакопування, і за цією своєю аномією,
за ступором, апатією, замкненістю і душевними
стражданнями я втратив безліч повсякденних,
маленьких, непомітних проявів доброти; і навіть
це саме слово, доброта, нагадувало вихід із коми,
від гудіння датчиків – в лікарняну дійсність голосів і людей» [5, с. 575]. Психологічна складова,
що є домінантною на початку роману, є визначальною протягом усього твору, оскільки авторка
за допомогою різноманітних психологічних прийомів відтворює стан героя у різні періоди життя.
Єдиною причиною для радості у житті Тео
стає володіння рідкісним скарбом – картиною,
написаною великим майстром, який зобразив
самотню птаху на жердинці. Причому картина
виписана у творі досить ґрунтовно: на маленькій дощечці (розміром 33,5 на 22,8) зображена
маленька пташка, що сидить на сідалі. Яскраве світло (напевно, з вікна зліва) осяює пташку,
однак щиглик значно зміщений вправо – він
зображується у протилежному куті картини,
повітряного простору перед ним майже немає,
що створює ефект загнаності у глухий кут. Цей
ефект доповнює ланцюг на лапці, яким щиглик
прикований до сідала; горда, піднята до верху головка, недбало прописані пір’їнки, детально прописані кігтисті лапки. Як зазначає один із героїв
роману: «Тут подвійність. Бачиш підпис, бачиш
фарбу на фарбі і ще – живу пташку [5, с. 620].
Щиглик на картині відображений у безвихідній
ситуації, однак гордий і незламний. Сам образ
щиглика є теж символічним, оскільки саме ця
пташка часто зображується на полотнах Богоматері із немовлям та Іоанном Хрестителем. Вона,
за легендою, витягла шип із тернового вінця
Христа, і кров Спасителя забарвила головку щиглика у червоний колір. Саме тому, за легендами, щиголь став символом спасіння, допомоги.
Для малого Тео картина стає справжнім оберегом у життєвому неспокої і променем сонця
у мороці відчаю. Однак картина стає і центром

небезпеки, оскільки за її викрадення герой міг
опинитися за гратами. Для героя втратити картину означало втратити себе, тому герой всіляко
оберігає її та навіть зберігає у визначених для
даних зразків мистецтва умовах. Реакція Тео на
картину з дитинства і до цілком свідомого віку
є незмінною, сам герой є реципієнтом і саме через його бачення та враження читач знайомиться із мистецьким зразком. Наратор відтворює
враження від твору мистецтва засобами літературної мови, перекодовує знаки образотворчого
мистецтва засобами художньої літератури. При
цьому відбувається не просто вербальне відтворення, перекодована таким чином інформація
через призму іншого коду набуває іншого сенсу.
Константним мотивом у романі стає мотив
любові до речі, що стає синонімом спокою і антонімом життя, яка залишається після смерті людини. Автор-наратор наголошує на тому, що все
тлінне, все проходить. Значущими є роздуми
ще живої матері героя про натюрморти: «…найдрібніші речі щось означають. Коли бачиш мух
і комах в натюрмортах, зів’ялу пелюстку, чорну
цятку на яблуці – це значить, що художник передає тобі таємне послання. Він говорить тобі, що
життя триває недовго, що все – тимчасово. Смерть
при житті. Тому-то їх називають natures mortes»
[5, с. 32]. Цікавими видають роздуми матері щодо
побачених картин, що вносить у роман потужну
інтелектуальну складову. Кожна деталь, навіть
найдрібніша, щось та й означає, це таємне постання автора своїм нащадкам. І досвідчений мистецтвознавець намагається донести красу застиглої
деталі до свого сина. Не випадковою є зустріч
у музеї з рудою дівчинкою, таким собі променем
життя у царсті застиглих речей: «У цієї дівчинки
(Піппи – Т.К.) було яскраво-руде волосся і стрімкі
рухи, обличчя її було різким, пустотливим, дивним і очі дивовижного кольору – золоті, медовокоричневі. І не дивлячись на те, що вона була худорлявою – суцільні лікті – і майже простачкою
на вигляд, було в ній щось таке, від чого в животі
у мене все похололо. … В руках у неї був потертий
футляр для флейти, який вона то підкидала, то
перекачувала з одного боку на інший» [5, с. 35].
Образ пустотливої дитини є антитетичним не
лише до змісту картин, а й до мистецтва як такого, оскільки не лише мистецтво, але й кохання
стає чистилищем для головного героя. «Вона осяювала все золотим світлом, вона була лінзою, що
укрупнює красу, так, наче весь світ змінювався
на краще поряд з нею, з нею однією» [5, с. 565].
Протягом усього твору головний герой проносить
кохання до рудоволосої дівчинки, потім дівчини
і жінки, однак воно не стає взаємним. Піппа після трагедії на підсвідомому рівні прив’язується до
Тео і вважає його близьким другом. Трагедія наклала свій відбиток на життя дівчинки: вона довго знаходилась між життям і смертю, довгий час
жила у тітки, хоча рідним вважала Хобарда, і до
фіналу залишалася скаліченим трагедією дівчам.
Перед поїздкою в Амстердам Теодор зізнається дівчині в коханні, залишивши їй на згадку дорогу
прикрасу і листа. Піппа в листі до нього відповідає відмовою, хоча і стверджує, що по-своєму його
кохає, однак, на її думку, дві «знищених» трагедією людини не можуть жити разом, оскільки це
буде постійною згадкою про лихо.
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Роман насичений філософськими роздумами,
зокрема про добро і зло, життя і смерть, причому ці поняття тлумачаться через мистецькознавчий аспект. «Складні діалогічні та ігрові зв’язки
між різноманітними підструктурами тексту, що
утворюють його внутрішній поліглотизм, є механізмом смислотворення» [3, с. 107]. У оповіді констатується та доводиться думка про те, що життя
несе в собі смерть, а думка про смерть передбачає
нескінченність життя. Завмерла картина стає метафорою цієї нескінченності. Вона зупиняє мить,
парадоксальним чином дозволяючи життю продовжуватися, переживає майстра і зберігає таємниці його душі. Лейтмотивом роману стає цитата:
«У розпал нашого вмирання, коли ми прокльовуємося з ґрунту і в цьому ж ґрунті безславно зникаємо, яка це шана, який тріумф – любити те,
над чим Смерть не владна. Не лише катастрофи
і забуття слідували за цією картиною крізь століття – а й любов» [5, с. 953]. Ліричні відступи часом
містять авторські роздуми щодо болючих питань
буття, основними з яких залишаються мотиви
життя – смерті: «Мені необхідно сказати, що життя – яким би воно не було – коротке. Що доля жорстока, однак, можливо, й не сліпа. Що Природа
(тобто – Смерть) завжди перемагає, але це не значить, що необхідно схилятися і плазувати перед
нею. І якщо нам тут не завжди весело, необхідно
зануритися глибше, відшукати брід, перепливти
цю стічну канаву, з розплющеними очима, з відкритим серцем» [5, с. 952]. Книга перенасичена
ліричним відступами, однак це цілком логічно,
оскільки домінантним мотивом стає мотив виживання у надскладних обставинах. Мотиви життя –
смерті стають дуальними у творі, оскільки вони
настільки близькі та так часто переплітаються,
що часом межа між ними розмивається.
Мотив смерті у романі стає константним, причому смерті банальної та безглуздої. У розквіті
сил помирає мати героя, в автомобільній катастрофі гине батько, безглуздо тоне однокласник – вундеркінд, котрий підтримав Тео у його
горі, помирає старий собака, що був улюбленцем
скаліченої вибухом дівчинки. «Всюди – безглузда журба істот, котрі пробираються крізь життя»
[5, с. 179], – даний вислів, що належить головному
героєві, стає наскрізним мотивом-мовленням всьо-
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го роману. Викрадена картина стає у цій ситуації
єдиною константою в житті, деталлю, що пов’язує
Тео з реальністю: «Вона була для мене опорою
і виправданням, підтримкою і суттю» [5, с. 668].
Цілком логічно, що у назві роману закодовано жанровий зміст твору. Картина стає тим
символом, що визначатиме особистісний хронотоп героя, і внутрішній, і зовнішній, та не дасть
мороку повністю поглинути його. «Щиголь» – це
гімн туги за довершеністю, відображення того,
що сила мистецтва ніколи не піддається старінню чи забуттю. Вона може супроводжувати людину протягом усього її життя, рятувати та дарувати надію. Картина Карела Фабриціуса стає
своєрідним символом життя, символом надії для
усіх героїв роману. Символічно маленька пташка на картині стає головним героєм роману, а
Тео – щигликом, котрий втратив наснагу до життя та життєві орієнтири.
Висновки з проведеного дослідження
і перспективи. Таким чином, у романі «Щиголь» американської письменниці ХХІ століття
наявний інтермедіальний аспект, що подається
передовсім через образ-символ, однойменну картину делфтського майстра Карла Фібриціуса.
Головний – герой – асоціальна особистість, котрий потерпає від посттравматичного синдрому
і намагається пристосуватися до соціуму. Образсимвол, картина, є певним оберегом, що утримує
героя на «межі». Константним у романі є мотив
мистецтва, що стає фактором сублімації особистості, символом спасіння, допомоги. Саме зразок
образотворчого мистецтва стає інтермедіальним
вкрапленням у романі, символічним образом, що
зображує екзистенцію особистості та динамізує
особистісний хронотоп. У творі описовий (вербальний) чинник заміщує безпосередньо зразок
образотворчого мистецтва, картина подається
через ракурс бачення героя-наратора. Властива твору образотворчого мистецтва статика
у художньому творі набуває динаміки, змінності, оскільки у тексті залучається безліч смислових асоціацій, що призводить до абвівалентності прочитання. Саме взаємопоєднання різних
видів мистецтва приводить до появи нових відтінків та асоціацій, що додає твору нових сенсів
та сприяє жанровій модифікації.
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остановка проблеми. У сучасному пеП
рекладознавстві значну увагу приділено
спеціалізованому перекладу, тобто перекладу

науково-технічних текстів, зокрема проблемам
перекладу вузькоспеціальної термінології. Специфіку перекладу різних жанрів реалізації наукового стилю досліджують значно рідше, зокрема в українському перекладознавстві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Із погляду різних аспектів жанрові особливості
перекладу науково-технічних текстів розглядали І. Алєксєєва, М. Готті, М. Олохан, Є. Пєнькос,
М. Роджерс та ін. Одним із промовистих жанрів
у сфері наукової комунікації, що слугує для обміну інформацією між спеціалістами різних галузей науки є жанр наукової статті.
Метою дослідження є комплексний аналіз
лексичних і синтаксичних особливостей науковотехнічної статті та прийоми їх перекладу.
Виклад основного матеріалу. Основною
специфічною ознакою наукових статей є те, що
їх пишуть фахівці для фахівців, а вибір мовних
та текстових засобів у них зазвичай призводить
до того, що неспеціалісти почуваються відстороненими і виключеними зі спільноти [8, с. 137].
Показником успішної наукової роботи вчених,
викладачів у закладах вищої освіти, наукових
працівників є публікації наукових статей у міжнародних наукових виданнях, таких як Scopus,
Web of Science та багатьох інших. У процесі перекладу наукових статей необхідно розуміти комунікативні цілі, репрезентовані науковими публікаціями, крім очевидної функції передавання
результатів наукових досліджень.
Необхідно також зазначити, що наукові статті
здебільшого перекладають англійською мовою,
оскільки на сьогодні її вважають мовою науки.
Дослідники вказують на те, що багато з міжна© Лактіонова А.А., 2019

родних наукових періодичних видань публікують
статті виключно англійською мовою, і більшість
учених в усьому світі публікують свої дослідження в таких провідних виданнях для поширення
результатів власних наукових досліджень у широкому колі науковців світу [8, с. 138]. Наукові
статті, пропоновані до публікації в таких виданнях зазвичай перевіряються перед публікацією
на предмет наукової новизни та методів дослідження. Відомо, що якщо переклад статті недосконалий чи недостатньо зрозумілий, редактори
наукового журналу можуть відхилити запит на
публікацію. Із цього випливає, що вивчення специфіки перекладу наукових статей є актуальним.
Однак не завжди наукові статті перекладаються
на англійську мову з метою публікації їх у міжнародних наукових виданнях. Часто дослідник,
група дослідників або дослідницька організація
потребують в процесі дослідження звернутися до
певної статті, що була опублікована, але мовою,
яку вони не розуміють. У такому випадку вчені
замовляють переклад конкретних статей, наприклад, з англійської на українську мову. Крім
того, учені зазначають, що багато національних
та міжнародних організацій, інституцій, як державних, так і недержавних, не проводять наукові дослідження, а у своїй роботі спираються на
інформацію та дані, опубліковані в наукових виданнях, а отже, потребують перекладу конкретних актуальних наукових досліджень.
У більшості наукових статей, крім термінології, що передає спеціалізовані знання з конкретної галузі, репрезентована також базова наукова
лексика, яка допомагає описувати процес і результати наукового дослідження, є однаковою
для більшості галузей науки. Учені наголошують, що крім детального вивчення вузькоспеціалізованої термінології галузі, до якої належить

«Young Scientist» • № 5.1 (69.1) • May, 2019
науково-технічний текст, який необхідно перекласти, для перекладу необхідно також звертати увагу на базову наукову лексику (англ. «core
academic vocabulary») у текстах мовою оригіналу
і мовою перекладу, тобто такі слова і вирази, які
є типовими для тексту наукової статті [8, с. 148].
Таку лексику в англомовній літературі називають «academic vocabulary». Існують також варіанти «subtechnical vocabulary» або «semi-technical
vocabulary», проте у науковій літературі спостерігається переважне використання першої назви.
Фахівець із теорії та практики перекладу І. Алєксєєва зазначає: якщо провести порівняльний
аналіз наукових текстів із різних галузей, можна
виявити, що там присутній дуже подібний набір
лексичних одиниць, які вона називає «загальнонауковий шар термінології» або «лексика загальнонаукового опису» [1, с. 168]. Вважаємо, що
коректний переклад цього терміну українською
мовою – це загальнонаукова термінологія.
Учені, досліджуючи спеціалізовану мову,
словниковий склад мови та англійську мову професійного спрямування, створили вибірки наукової лексики, так звані «academic word lists» зі
словами, що найчастіше уживаються в текстах
наукових досліджень із різних галузей знань.
Метою укладання таких списків є репрезентація слів, що відносно часто зустрічаються в науковому дискурсі, але в інших видах дискурсу
є менш поширеними. Прикладом таких списків
є Averil Coxhead’s High-Incidence Academic Word
List (AWL) (Список часто уживаних загальнонаукових термінів) [5], створений ученою Аверіл
Коксхед, яка займається дослідженням словникового складу мови, англійської мови професійного спрямування або Academic Vocabulary list
(Список загальнонаукових термінів), укладений ученими-лінгвістами Марком Девісом та Ді
Гарднером [6]. Останній список містить 120 мільйонів слів із наукових текстів дев’яти широких
наукових дисциплін, а саме з таких як освіта, гуманітарні науки, історія, соціологія, філософія,
релігія і психологія, науково-технічні дисципліни, медичні дисципліни, бізнес і фінанси. Обравши категорію «науково-технічні дисципліни»,
можемо отримати 50 найчастіше уживаних слів
у науково-технічних текстах англійською мовою.
Із-поміж яких system, data, research, provide,
technology, however, group, study, information,
science, environmental, model, include, university,
process, result, image, change, level, material,
design, develop, use, control, figure, produce, effect,
low, table, product, require, development, important,
project, population, type, rate, available, researcher,
human, natural, value, source, analysis, structure,
environment, reduce, application, management,
increase. Якщо зіставити текст науково-технічної статті з автомобільної галузі, виявляємо,
що половина із зазначених лексичних одиниць
уживається у статті, при чому більшість із них
неодноразово. З-поміж загальнонаукової лексики, репрезентованої у статті, найбільш частотними виявилися system (26), data (15), control (6).
Необхідно також звернути увагу на той факт, що
більшість слів із цього списку загальнонаукових
термінів є іменниками, що свідчить про переважно іменний характер науково-технічного тексту. Розглянемо приклади уживання зазначених
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загальнонаукових термінів у тексті статті та їх
переклад. Термін «system» в усіх контекстах статті перекладається як система. При цьому було
виявлено, що в більшості випадків цей термін
сполучається із іншими галузевими термінами,
утворюючи термінологічні словосполуки. Розглянемо детальніше переклад термінологічних одиниць, що містять елемент «system»:
– сombustion systems – системи згоряння;
– electrolyser system – система електролізу;
– wiring system – система дротів;
– monitoring system – система моніторингу;
– stability control systems – системи контролю
стабільності ;
– HHO generator system – система генерації
ННО;
– electronic map system – система електронних
мап;
– global positioning system – система глобального позиціонування;
– onboard diagnostic system – бортова система
діагностування;
– adaptive front light systems – адаптивні системи переднього освітлення;
– Advanced Driver Assistance System – Система допомоги водієві.
Проаналізувавши переклад термінологічних
словосполук, робимо висновок, що всі одиниці
було перекладено способом використання родового відмінку.
Термін «data» вважають так званим «фальшивим другом перекладача», оскільки він є схожим
на українське слово «дата», однак ніколи так не
перекладається. Слово «data» українською мовою перекладається як дані, інформація, факти. Наприклад, «Numerous possibilities exist for
ADAS applications based on electronic map data».
– «Існує ряд можливостей для застосування системи допомоги водієві ADAS, що базуються на
даних з електронних мап».
Загальнонауковий термін «control» перекладають не лише як контроль, а і як управління, регулювання, керування: powertrain control
module – блок управління трансмісією; stability
control system – система контролю стійкості;
Electronic Stability Control – електронний контроль
стійкості; Cruise Control – круїз-контроль. Цей термін, як і «system» сполучається у фаховому тексті із
спеціальними термінами, утворюючи окреслення
специфічних для конкретної галузі понять.
Крім наявності значної кількості загальнонаукових термінів, важливою рисою англійських
наукових статей також є досить часте уживання
займенника першої особи однини «I» у порівнянні
до інших мов, у тому числі української. В англомовному науковому дискурсі уживання займенника «я» є нормальним, проте в українському – не
схвалюється жанровими нормами, і замість нього
прийнято використовувати займенник «ми».
Специфічною рисою англомовних наукових статей є часте використання пасивних конструкцій, як у теперішніх часових формах, так
і у минулих. Важливо звернути увагу на цю особливість наукових статей англійською мовою,
оскільки для українського наукового стилю характерні інші синтаксичні конструкції. Англійським реченням із формами пасивного стану
дієслів відповідає декілька форм безособових
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речень в українській мові: безособові речення із
дієслівною формою 3-ї особи множини, безособовими формами дієслів на -но, -то або зворотною
формою дієслів недоконаного виду на -ся, а також
прислівниками, присудковими словами треба,
можна, варто + інфінітив. Проаналізуємо речення статті, що містять форми пасивного стану
дієслів та їх відповідники українською мовою.
1. Англомовному реченню із формою дієслова пасивного стану відповідає українське безособове речення із формою дієслова доконаного /
недоконаного виду на –но, -то, рідше із постфіксом –ся: «Three potential synergistic improvements
are suggested». – (У статті) запропоновано
три синергетичні способи удосконалення; «Some
energy is lost in the electrolyser system because of
ohmic heating» – Певна частина енергії втрачається у системі електролізу через омічне нагрівання; «Information in a CAN-equipped vehicle is
shared over aserial data bus» – Інформація у автотранспортному засобі, оснащеному CAN, передається через шину послідовної передачі даних.
2. Якщо в реченні присутній пасивний інфінітив у складі модального дієслівного присудка,
то в українській мові вживають присудкові прислівники треба, можна, варто, слід + інфінітив.
«It can be produced from water by using a variety
of energy sources…» – Його можна отримувати із води, використовуючи різноманітні джерела енергії…; «…it can be converted into useful
energy…» – …його можна перетворювати
у корисну енергію…; «It can be shown that the best
drivers use 20% less fuel than the poor drivers». –
Можна довести, що водії високого рівня витрачають до 20% менше пального, ніж погані водії.
3. Іншим відповідником є форма дієслова 3-ї
особи множини: «…the wires are usually twisted
to cancel out electromagnetic interference» – …дроти зазвичай скручують, щоб нейтралізувати електромагнітні перешкоди; «Hydrogen is
considered to be an ideal energy carrier…» – Водень вважають ідеальним енергоносієм…; «Over
time, these unique proprietary diagnostic systems
were consolidated into a number of different
recognized ‘standards’». – Із часом ці різні діагностичні системи різних виробників об’єднали
у ряд загальновизнаних норм.
4. Для вираження дії у минулому часі також
додають дієслово бути (у відповідній формі мину-
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лого часу): «The CANbus protocol was created back
in 1984 by Robert Bosch Corp» – Протокол CANbus
було створено ще у 1984 році корпорацією
«Robert Bosch Corp» (Роберт Бош Корпорейшн).
Необхідно також наголосити, що відповідником українських безособових речень часто є речення з активним станом дієслова в англомовному
перекладі. Наприклад, у реченнях типу «Figure
1 shows / illustrates / pictures…» українською мовою речення матиме форму «На рисунку 1 зображено…». В англомовному науковому дискурсі поширені типові для жанру наукової статті вирази,
де використовують дієслова в активному стані,
при цьому аналогічні клішовані вирази в українських наукових статтях – це безособові конструкції.
Фахівцеві важливо пам’ятати про цю відмінність
у процесі перекладу наукових статей з української
на англійську мову і навпаки. Розглянемо приклади із наукової статті: «Figure 3 shows several
possibilities for improving fuel economy by the ADAS
technology» – На рисунку 3 зображено ряд можливостей для підвищення економії пального за допомогою технології допомоги водієві ADAS; «This
paper considers how hydrogen can be combined with
two other technologies» – У статті розглянуто як
можна об’єднати водень з двома іншими технологіями; «A number of early papers published results
on hydrogen addition to combustion engines» – У низці попередніх наукових статей було опубліковано результати досліджень над додаванням водню
до двигунів внутрішнього згорання.
Висновки і пропозиції. Крім спеціальної термінології труднощами перекладу наукових статей
є наявність великої кількості в них загальнонаукових термінів, які використовуються у науковій
літературі різних галузей, для опису різних базових понять та процесів. Найчастіше такі терміни
сполучаються із вузькоспеціальними термінологічними одиницями конкретної галузі, утворюючи
вузько окреслені поняття. Завданням перекладача є встановлення точного відповідника таких
термінів у мові перекладу, зважаючи на макроконтекст (галузь науки чи техніки, до якої належить
конкретний текст) та мікроконтекст (безпосереднє
оточення терміну). З-поміж синтаксичних особливостей, основні труднощі представляють конструкції із пасивним станом дієслова, які в українській
мові мають ряд відповідників та вимагають застосування ряду трансформацій у перекладі.
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Українська медична стоматологічна академія

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ АНОРМАТИВИ В НАУКОВОМУ СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ТЕКСТІ
Анотація. Актуальність обраної теми зумовлена потребою сучасного суспільства поширювати фахові
стоматологічні знання. Від того, як вчені володіють мовними, зокрема лексико-стилістичними нормами, залежать результат обміну інформацією і якість наукового тексту. Мета цієї праці – пошук і аналіз
частотних лексичних помилок, зафіксованих у різножанрових фрагментах стоматологічних текстів. Проінтерпретовано специфіку вживання паронімів, інтерферем, росіянізмів. Простежено частотність їхньої
репрезентації в опрацьованих аналітичних джерелах. Розроблено й запропоновано практичні мовностилістичні рекомендації, якими можуть користуватися теоретики і практики сучасної стоматології.
Ключові слова: стоматологічний дискурс, науковий текст, мовна норма, лексико-стилістичний
анорматив, інтерфереми, росіянізми, пароніми, міжмовні омоніми.

Leshchenko T.O., Bondar N.V., Zhovnir M.M.
Ukrainian Medical Stomatological Academy

LEXICAL-STYLISTIC ABNORMALITIES IN THE SCIENTIFIC DENTAL TEXT
Summary. The topycality of the chosen topic is determined by the importance of scientific dental knowledge
spread. The result of the information exchange and the quality of the scientific text depend on the level of
knowledge of scientists, their language skills, in particular lexical-stylistic norms. The purpose of this article is
to search for and analyze the frequency of grammatical mistakes recorded in fragments of different genres of
scientific stomatological texts. The specificity of the use of paronyms, interferems, russianisms are explained.
The frequency of their representation in the analytical sources is determined. In addition, practical language recommendations that can be used by the theorists and practitioners of modern dentistry are developed and proposed.
Keywords: dental discourse, scientific text, linguistic norm, lexical-stylistic abnormality, interferems,
russianisms, paronyms, interlingual homonyms.

остановка проблеми. Наукові тексти
П
стоматологічного дискурсу вкрай цінні для
розвитку медицини, і тільки послуговування бага-

тим лексичним та граматичним фондом сучасної
української літературної мови уможливлює досконалий і доступний їх виклад. Проте ретельно
проаналізовані фрагменти опублікованих об'єктів
наукового стилю пересвідчують у наявності в них
розмаїття мовних помилок, стилістичних вад, що,
безумовно, знижує цінність досліджень. Тому і молодим дослідникам, і досвідченим ученим треба
зважати не тільки на достовірність, репрезентативність емпіричного матеріалу, а й на мовностилістичні якості наукової праці.
Системний аналіз, умотивований коментар
найчастотніших ненормативних лінгвоутворів
у текстових зразках, присвячених нагальним
стоматологічним проблемам, безсумнівно, – на
часі, позаяк, незважаючи на масив напрацювань
у галузі лінгвостилістики, медичний дискурс
досі не став предметом комплексного студіювання дослідниками. «Порушення мовних норм, –
як зауважує Т. О. Лещенко, – відбувається у сферах цілком офіційних: на радіо, в телепередачах,
у виступах державних службовців. Натомість
статус державності української мови давно мав
би повернути діловому і науковому стилям їхні
національні ознаки, узгоджені з міжнародними
стандартами» [5, с. 7].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Частково тему стилістичної довершеності й унормованості мовних засобів наукового медичного тексту висвітлювали Т.О. Лещенко [3; 4; 5],
А.П. Коваль [1], М.І. Кочан [2], П.О. Селігей [7],
Н.Ф. Непийвода [6], А.В. Ткач [9] та ін.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Породження анормати-

вів у стоматологічних наукових текстах, з одного
боку, можна пояснити недоглядом чи неуважністю авторів, спричиненими намаганнями насамперед оприявити наукові здобутки, достовірність
і цінність фактичного матеріалу, що заважає
під час рецепції помічати відхилення від узусу, з другого – свідчить про незнання зразкових
норм, якими автори мусять послуговуватися автоматично. Переконані, що акцентування уваги
фахівців-стоматологів на помилково небезпечних фрагментах їхнього доробку сприятиме з'яві
наукових досліджень високого мовностилістичного ґатунку. Пошук і аналіз лексико-стилістичних, зафіксованих у фрагментах різножанрових
наукових стоматологічних текстах має велике
теоретичне й практичне значення. Як зауважував Л. В. Щерба: «Для справжнього лінгвіста-теоретика, для якого питання «як» і «чому» є найважливішими, помилки в мовленні виявляються
дорогоцінним матеріалом. Негативний мовний
матеріал, уміло підібраний, міг би стати дуже корисним у нормативному словнику» [10, с. 75–76].
Тож, вирізнення частотних лексичних помилок,
зафіксованих у фрагментах різножанрових наукових стоматологічних текстів – мета цієї праці.
У зв'язку з цим окреслимо основні завдання:
– обґрунтувати потребу аналізу наукового стоматологічного дискурсу в нормативному аспекті;
– виявити і проаналізувати найтиповіші лексичні анормативи в галузевих стоматологічних текстах;
– запропонувати правильні, взірцеві варіанти
науковцям-стоматологам.
Фактичний матеріал дібрано шляхом суцільної вибірки з опублікованих статей, монографій,
підручників з ортодонтії. Зауважимо про те, що
з етичних міркувань зумисне не вказуємо імен
авторів проаналізованих фрагментів.
© Лещенко Т.О., Бондар Н.В., Жовнір М.М., 2019
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Виклад основного матеріалу. Лексична
норма – це закономірності лексичної сполучуваності й розрізнення значень чи семантичних
відтінків слів. У наукових стоматологічних текстах найчастотніші види лексичних анормативів такі: плеоназми і тавтологія, інтерфереми
та росіянізми, семантична модифікація лексем,
нерозрізнення значень паронімів, сплутування
семантики міжмовних омонімів.
Так, аналізуючи науковий стоматологічний
текст, зауважуємо тенденцію до надуживання
надлишкових слів, що обтяжують фразу. Це явище, плеоназм, – наслідок незнання лексичного
значення слова, одна з найприкріших вад наукового стилю, адже він передбачає стислість і точність вислову. З-поміж плеонастичних виразів –
статистичні підрахунки (нормативно: статистика або підрахунки), переважна більшість
(нормативно: більшість), здійснювати комплекс
заходів (нормативно: вжити), гіпоксія при пародонтиті може носити системний або локальний характер (нормативно: системного
або локального характеру), коротше період часу
(нормативно: менший проміжок часу) та ін.
Зразки наукового стоматологічного дискурсу містять велику кількість тавтологічних сполук – повторення однокореневих слів. З-поміж
них: внести внесок (зробити внесок), корисне
використання (корисне застосування), широко поширені (значно поширені), лікуючий лікар
(лікар-опікун), повністю заповнює (заповнює)
та ін. Таке дублювання не тільки унаочнює комунікативну незграбність авторів, а й зневиразнює ефект від наукової студії, розмиває межі
магістральної лінії оповіді: Після зазначеної
терапії значно збільшилось абсолютне кількісне значення інших показників клітинного
імунітету; Ефективним методом оклюзійної
корекції є вибіркове пришліфовування зубів, яке
має свої теоретичні основи, показання і протипоказання до застосування; У разі відливки деталей протезів із металу гіпс служить
формувальним матеріалом разом з іншими
вогнетривкими матеріалами: кварцовим піском, мінутником.
Часом авторам наукових текстів досить важко точно і без помилок передати потрібний зміст,
увиразнити смислові домінанти й переходи думки, віднайти в українському лексичному багатстві нормативні відповідники скалькованим
російським лексемам. Інтерфереми, або слова,
утворені шляхом буквального перекладу з урахуванням фонетико-вимовних норм мови, що зазнає впливу, функціюють як паралельні, але не
синонімічні до засобів словесного вираження, є
денаціоналізуючим явищем, оскільки витісняють з ужитку питомі українські мовні одиниці.
Так, у простудійованих зразках виявляємо тенденцію до вживання семантично модифікованих
інтерферем: Нормальний сталий мікробний
склад порожнини рота підтримується антагонізмом пробіотичних мікроорганізмів по відношенню до умовно-патогенних та патогенних (нормативно – щодо).
З-поміж ненормативних одиниць, вирізнених
у фрагментах простудійованих зразків, – росіянізми – слова чи словосполучення, утворені за
зразком російських лінгвальних форм, які за-

знають адаптації до словотвірних особливостей
мови-запозичувача. Наприклад: У противному
випадку показане виготовлення знімної шинувальної конструкції. Виділена лексема співвідноситься з російським атрибутивом «противном» (случае) і характеризується зміною афікса,
властивого дериватам в українській мові. Однак
і така адаптація суперечить вітчизняним мовним нормам, позаяк правильно – в іншому разі.
Шляхом зміни в морфемній будові відбувається
наближення до законів української мови росіянізма приймають участь, шо теж є анормативом: У нормі тучні (нормативно – опасисті)
клітини приймають участь в (треба – у) регуляції лізосомальних ферментів (порівн. рос.
принимают участие – приймають – укр. беруть участь).
Лікарі-стоматологи
також
зіштовхуються
з труднощами вибору правильного лексемного
еквівалента. Простудійовані фахові тексти часом демонструють незнання авторами значення
окремих слів, що спричинює неточності й непорозуміння. Спостережено порушення смислової
сполучуваності слів, коли один із компонентів вимагає слова з іншою семантикою, ніж ужив автор.
Наприклад: Постійна присутність у порожнині рота бактерій і їх безпосередній контакт
у складі зубної бляшки з тканинами пародонта,
на думку багатьох вчених, є основною причиною
розвитку запалення пародонта (нормативно –
наявність); Від її стану та здібності протидіяти зовнішнім чинникам багато в чому
залежить колонізація патогенними та умовнопатогенними мікроорганізмами (нормативно –
здатності); Є.Є. Платонов проводив ін’єкції
нервотропних токсинів (нормативно – робити
ін'єкції). Досить часто у наукових текстах трапляється вираз кількість слини, що є прикладом семантичної модифікації і суперечить
загальному значенню контексту. Літературнонормативним відповідником для названої лексеми є слово об'єм – величина чогось у довжину, висоту й ширину, вимірювана в кубічних одиницях
(об'єм слини повітря, рідини та ін.).
Ретельно простудійовані фрагменти досліджуваного дискурсу пересвідчують у сплутуванні стоматологами-науковцями семантики
паронімів, що зумовлено структурною і фонетичною їх подібністю. Так, часто ототожнюють
слова чисельні та численні: Провідну роль
судин у патогенезі генералізованого пародонтиту і пародонтозу підтверджують результати
чисельних (нормативно – численних) сучасних досліджень. Неувага теоретиків і практиків
стоматології до того, що і як вони пишуть, – основне джерело відхилення від узусу. Тільки вдумлива рецепція авторського тексту, заглиблення
в контекст слугують вибору потрібної, влучної
лексеми, що відповідає літературній нормі. Так,
у наукових текстах сплутують частково близькі
за значенням дієслова приводити і призводити:
Вирішення багатьох складних питань протезування при захворюваннях тканин пародонта
нерозривно пов'язане з вивченням патологічних
процесів у порожнині рота, які приводять (нормативно – призводять) до втрати зубів. Слід
пам'ятати, що, коли наслідки дій небажані, негативні, доречно вживати лексему призводити.
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Анормативне використання слів-паронімів
у стоматологічних текстах часто проявляється в сплутуванні слів, інколи створює комічний
ефект: Самі десмосоми схильні до дегенерації,
свідоцтвом цього є гомогенізація міжмем
бранного шару (нормативно – свідченням цього, оскільки знаковий зміст лексеми свідчення –
факт, річ, обставина, які підтверджують щось;
свідоцтво ж – це офіційний документ). У простудійованих фрагментах стоматологічного дискурсу фіксуємо чимало випадків послуговування
лексемою дозволяти в контекстах, де про жоден
дозвіл не йдеться: Ідеально збалансована позиція нижньої щелепи дозволяє зменшити
напруження м’язів спини і шиї; Запропонований
спосіб ортодонтичного лікування скупченості зубів у змінному прикусі із корекційним
видаленням тимчасових молярів дозволив зберегти загальну кількість постійних зубів і скоротити термін активного апаратурного лікування. Нормативні відповідники для названої
лексеми – дати змогу, уможливити.
Завадою змістовному, чіткому викладу думок,
їх адекватній інтерпретації та засвоєнню реципієнтом слугує і такий лінгвокультурний феномен,
як міжмовні омоніми – слова чи фрази з різних мов, які мають однаковий звуко-буквений
склад, але не тотожну семантику. Такі лексеми
різняться особливостями сполучуваності й семантичним обсягом. Наприклад, міжмовні омоніми укр. область і рос. область мають спільне
НЕПРАВИЛЬНО
Рухливість зубів
Пошкодження емалі
Попереджувати пародонтоз
Відслоєння пломби
Зубний біль затих / зник /пройшов
Зубний біль зменшується / збільшується
Зубний біль з'являється
Зняти біль
Серйозні ускладнення
Не дивлячись на гостру біль
Ясна заживають
Недомагання
Вплив антибіотиків
Почуття слабкості
Має нахил до іррадіації
Існує 5 стадій хвороб
Кількість слини
Велика роль
Виключно
Гнойові виділення
Протікання стоматиту
Жувальна бугристість
Язва на десні
Стійкість пломбувального матеріалу
Надавлювання
Самовиникаючий біль
Корінні зуби
Присутність зубів
З числа стоматологів
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значення «частина країни, край, регіон», однак,
на відміну від російської, для української лексеми не властиве значення «галузь, сфера, царина», тому в наступному текстовому фрагменті
вона анормативна: В області (правильно – у ділянці) шийки зуба ці волокна приймають майже горизонтальний напрямок, і, сплітаючись
з пучками (правильно – зі жмутками) волокон,
що йдуть від вершини альвеолярної перегородки
і ясен, утворюють кругову зв'язку. Семантиці наведеного контексту відповідає нормативна
лексема ділянка – «окрема частина поверхні,
площі, простору, яку використовують з якою-небудь метою або відокремлюють за якою-небудь
ознакою» [8, ІI, с. 306].
Для кращого сприймання подамо найуживаніші стоматологами-науковцями лексико-стилістичні девіації та їхні нормативні варіанти.
Висновки і пропозиції. Отже, різножанрові зразки стоматологічного дискурсу, маючи визначену комунікативно-прагматичну спрямованість, передбачають популяризацію медичних
знань у широких колах пересічних реципієнтів.
Підмурівок досягнення успішної комунікації –
доступність і ясність ословеснення й інтерпретації наукового матеріалу в стоматологічній сфері.
Тому, крім достовірності, логічності, адекватності емпіричного фактажу, стоматологічний науковий дискурс мусить мати всі властивості довершеного фахового наукового тексту, з-поміж
визначальних рис якого – унормованість мовних
ПРАВИЛЬНО
Рухомість зубів
Ушкодження емалі
Запобігати пародонтозу
Відшарування пломби
Зубний біль припинився
Зубний біль послаблюється / посилюється
Зубний біль виникає
Позбавити болю / припинити біль
Тяжкі ускладнення
Незважаючи на гострий біль
Ясна загоюються / гояться
Нездужання
Дія антибіотиків
Відчуття слабкості
Схильний
Розрізняють 5 стадій хвороб
Об'єм слини
Важлива роль
Лише, тільки
Гнійні виділення
Перебіг стоматиту
Жувальна горбкуватість
Виразка на яснах (мн.!)
Тривкість пломбувального матеріалу
Натискання
Спонтанний / мимовільний біль
Кутні зуби
Наявність зубів
З-поміж стоматологів
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засобів, урахування функціонально-стилістичних особливостей лінгвоодиниць з огляду на національну специфіку семантики.
Створення практичних рекомендацій, культивування мовного чуття у фахівців-стоматологів –

перспективна тема досліджень, що, безумовно,
посприяє граматичній і стилістичній вправності
науковців-медиків, посилить інформативну, епістемічну, гносеологічну функції різножанрових
зразків стоматологічного наукового тексту.
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Українська медична стоматологічна академія

ІНТЕГРАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕС НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Анотація. У статті розглядаються особливості інтеграції компонентів культури в процес навчання іноземних студентів української мови. На основі теоретичного аналізу наукових праць визначено загальнодидактичні та методичні принципи комунікативної методики, найважливіші елементи презентації лексичного матеріалу на початковому етапі навчання; обґрунтовано роль аудіювання і читання у викладанні
української мови як іноземної. Позааудиторна робота з іноземними студентами сприяє розвитку навичок
використання мови в життєвих ситуаціях.
Ключові слова: культура,комунікативна методика, навчання іноземних студентів, початковий етап
мовної підготовки, культурно-національне середовище.

Leshchenko T.О., Shevchenko О.М., Yufimenko V.G.

Ukrainian Medical Stomatological Academy

INTEGRATION OF COMPONENTS OF CULTURE IN THE PROFESSION
OF FOREIGN STUDENTS TRAINING UKRAINIAN LANGUAGE
Summary. The article discusses the peculiarities of the integration of cultural components in the process of
teaching foreign students to the Ukrainian language. On the basis of theoretical analysis of scientific works,
the didactic and methodical principles of the communicative methodology were determined, the most important elements of the presentation of lexical material at the initial stage of teaching, the role of listening and
reading in the teaching of the Ukrainian language as a foreign language was substantiated. Out of class work
with foreign students facilitates the development of language skills in life situations.
Keywords: culture, communicative method, teaching foreign students, the initial phase of language training,
cultural-national environment.

П

остановка проблеми. Після здобуття статусу незалежної держави Україна
чітко визначила свої орієнтири на входження
в освітній і науковий простір Європи, прагне стати конкурентоспроможною в такій сфері освітніх послуг як професійна підготовка іноземних
студентів. До навчання в закладах вищої освіти
України іноземних громадян спонукає якісна
підготовка фахівців і доступність вищої освіти.
© Лещенко Т.О., Шевченко О.М., Юфименко В.Г., 2019

Україна – держава з полікультурним, поліетнічним суспільством, що особливо чітко проявляється в соціальних системах закладів вищої освіти.
Це спричинило синтез культур, тим самим загостривши проблему їхнього діалогу. Діалог культур не тільки сприяє взаєморозумінню і спілкуванню між різними народами, а й водночас
потребує духовного зближення різноманітних
культурних регіонів із широким спектром розбіжностей. У зв’язку з цим особливого значення
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набуває проблема розуміння загальнолюдських
цінностей, а також відмінностей між народами
та їхніми культурами.
Науковці намагаються вирішити питання якісної професійної підготовки майбутніх фахівців,
зокрема іноземних студентів, підвищити рівень
їхньої адаптації й соціалізації в Україні, сприяти
їх міжкультурному і комунікативному вихованню
[9, с. 31]. Усе це зобов’язує освітян дбати про прийдешнє освіти, передусім української мови, адже
духовна наснага і морально-етична культура
українського народу відображена саме в українській мові. Ще давні греки радили вивчати мову
народу для пізнання його звичаїв. Видатний лінгвіст Вільгельм фон Гумбольдт, один із засновників лінгвістики як науки,підкреслював, що мова –
це дух народу, і культура представлена перш за
все в мові [2]. Зв’язок мови з культурою незаперечний, оскільки саме мова – найпотужніше знаряддя культури. Відомий філолог писав, що тільки
та мова може досягти світового значення й одержати універсальне розповсюдження, яка служить
рупором передової культури, за допомогою якої
люди долучаються до цієї культури, черпають із
її духовних багатств [1, с. 16]. Саме тому базовою
складовою вдосконалення навчання іноземних
студентів стала розробка концепції мовної освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема використання компонентів культури
в процесі навчання іноземних мов не нова. Рада
Європи в програмних документах щодо мовної
та культурної політики акцентує увагу на необхідності впровадження в освітні програми іноземних студентів знань про культуру інших країн, стимулювання процесу діалогу культур тощо
[4]. Науковці розглядають питання покращення
навчально-виховної роботи з іноземними студентами, формування соціокультурної компетенції
іноземних студентів-медиків в умовах Болонського процесу [10, с. 203]. Пильна увага вчених
прикута до питань удосконалення мовної підготовки іноземних студентів-медиків [6; 7; 9].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Аналіз психoлoгічнoї
і педагoгічнoї літератури свідчить, щo питання
удосконалення організації навчання іноземних
студентів є актуальним. Серед невирішених
питань залишається питання інтеграції компонентів культури в процес навчання іноземних
студентів української мови у вищих навчальних
закладах медичного профілю.
Мета статті – висвітлити особливості застосування елементів культури в рамках курсу «Українська мова як іноземна», зорієнтованого на іноземних студентів медичних спеціальностей.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасну практику викладання української
мови як іноземної ввійшов комунікативний підхід, який сприяє інтегруванню лінгвістичного
і соціокультурного аспектів мови. Мову розглядають як засіб комунікації в повсякденних ситуаціях. Сучасне заняття з української мови має
розвивати комунікативну компетенцію. Перш за
все зазначимо, що коли іноземний студент потрапляє в іншомовне середовище, найпершим
завданням для нього постає швидке опанування
комунікативних навичок мови цього середовища.
Тому викладачі намагаються сформувати мовно-
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комунікативний потенціал іноземних студентів,
який розширить їхні можливості сприймати і засвоювати інформацію щодо майбутньої професії. Отже, опанування навчальної дисципліни
«Українська мова як іноземна» має сприяти формуванню активного соціально-культурного дискурсу, а також збагаченню словникового запасу
шляхом професійної орієнтації української мови
як іноземної відповідно до базових навчальних
дисциплін медичного істоматологічного профілів. З першого заняття викладачі кафедри всі
зусилля спрямовують на формування в студентів-іноземців загального сприйняття культурнонаціонального середовища. Для цього підбираємо
відповідний лексичний матеріал, опрацьовуємо
тексти, які сприяють цьому процесу.
Комунікативна методика виявляється найбільш ефективною методикою викладання в цій
галузі. За короткий термін формується певний
рівень мовної компетенції студентів-іноземців
завдяки активному залученню актуальних мовленнєвих ситуацій.
Провідні науковці [8] обґрунтували загальнодидактичні та методичні принципи, на яких базується комунікативний метод:
а) принцип мовленнєво-мисленнєвої активності – передбачає, що будь-який мовленнєвий
матеріал (фраза, текст) активно використовується носіями мови в процесі спілкування;
б) принцип індивідуалізації – головний засіб
створення мотивації при оволодінні мовою;
в) принцип функціональності – відповідно до
цього принципу визначаються функції говоріння, читання, аудіювання і письма як засобу спілкування;
г) принцип ситуативності – передбачає визнання ситуації як базової одиниці організації
процесу навчання іншомовного спілкування;
д) принцип новизни – забезпечує підтримку
інтересу до оволодіння іноземною мовою, формування мовленнєвих навичок, розвиток продуктивності й динамічності мовленнєвих умінь.
На початковому етапі навчання роботу студентів спрямовуємо на оволодіння лексичним
матеріалом за такими темами:
1. Знайомство.
2. Людина.
3. Погода і явища природи.
4. Навчання в академії.
5. Їжа. Заклади громадського харчування.
6. Послуги і покупки.
7. Подорожі. Дозвілля.
8. Мрії та плани.
9. Житло.
10. Свята, подарунки, привітання.
11. Свята і традиції в Україні. Свята моєї країни.
12. Україна – держава, в якій я навчаюся.
13. Етикет.
14. Людина і природа.
15. Мас-медіа щодня.
16. Спорт.
17. Відпочинок і туризм.
18. У лікаря.
19. Професійна освіта.
До кожної теми за граматично-перекладним
принципом викладач підбирає лексику. При цьому дуже важливо застосовувати наочний матеріал. Ми застосовуємо три основні типи наочності:
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предметну, зображальну, моторну. Предметна
наочність реалізується шляхом показу предмета
і називання лексеми; зображальна наочність –
шляхом показу малюнків, схем, відеоматеріалів,
що сприяють сприйняттю певного лексичного матеріалу; моторна наочність – через опис дій і рухів
з їх демонстрацією. Застосування трьох типів наочності сприяє створенню комплексного підходу до
репрезентації лексики на початковому етапі. Для
зацікавлення студентів і для збагачення їхнього
словникового запасу наочність має включати реалії повсякденного життя, які пов’язані з життям
студента в новому для нього мовному середовищі.
Зокрема, це можуть бути талони на проїзд у міському транспорті, магазинні чеки з переліком товарів, рекламні буклети, невеликі повідомлення
із газет тощо. Усе це дасть можливість створити
функціональний мовний потенціал студента.
Працюючи з лексикою, викладач подає до деяких
слів синоніми, наприклад, навчальна кімната,
аудиторія, клас; ознайомлює студентів з антонімами тут–там, далеко–близько та ін.
Викладач має продумувати роботу над словами так, щоб студент бачив слова в системі, зосереджуючи увагу на їхній спорідненості та словотвірних особливостях [3, с. 64]. Такі пояснення
допоможуть студентам-іноземцям осмислити багатство словникового складу української мови.
Для активізації роботи із словниковою лексикою
викладач дає завдання з підбору синонімів, антонімів, складання запитань до речень, переказу
невеликих за обсягом текстів за абзацами тощо.
Саме на початковому етапі вивчення мови
важливо навчити студентів сприймати іноземну
мову на слух. Адже іноземний студент,зазвичай
обмежений одним варіантом усного відтворення
мови – викладацьким, може втратити можливість сприймати мову в різних варіантах, стилях,
особливостях фонетичного оформлення. Тому
вкрай важливо підготувати навчальні аудіоматеріали. Це можуть бути спеціально підготовлені
аудіозаписи діалогів, відеозаписи.
У розвитку навичок сприймання, говоріння
особливу роль відіграє безпосередня комунікація
з носіями мови. На заняття можуть бути запрошені українські студенти, які будуть спілкуватися з іноземними студентами на теми, які цікавлять молодь.
Велике значення для інтеграції компонентів
культури в процес вивчення української мови як
іноземної має створений викладачами кафедри посібник «Читаємо українською (соціокультурний аспект)» [6]. У ньому відображені та систематизовані
мовні й мовленнєві засоби забезпечення міжкультурної комунікації. Посібник слугує моделлю реального спілкування іноземних студентів українською мовою. У ньому представлений розроблений
авторами тематичний матеріал щодо впровадження соціокультурного компонента в зміст навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна».
Тематика текстів для читання має викликати
в студентів зацікавленість прочитаним, роздуми
про сучасне життя молоді, про традиції та звичаї
українського народу. Такий матеріал має виховне значення і становить певну цінність. Запропонований нами посібник містить такі розділи:
«Про себе», «Розваги і дозвілля», «Спорт у нашому житті», «Знайомтеся з Україною», «Великі

й малі міста України» та інші. Кожен розділ містить тексти і діалоги, близькі іноземному студенту з життя і навчання в Україні, про культуру,
науку, освіту, досягнення українського народу
(«Академія, де я навчаюся», «На занятті з української мови», «У їдальні», «У кафе», «Розмова телефоном», «Піший похід у дендропарк», «Ми йдемо
на футбол», «У книжковому магазині», «Знаменна подія в історії України», «Визначні місця
України», «Київ – столиця України» та інші). До
кожного тексту складений словник незнайомих
слів. Ознайомившись зі словником, студент легше впорається з текстом. Після кожного тексту
містяться завдання, з якими вже на початковому
етапі навчання іноземний студент зможе впоратися. Післятекстові завдання укладені з урахуванням таких психологічних процесів як логічне
мислення, пам’ять, володіння мовним оформленням думки, емоційне ставлення до подій
і героїв. Наприклад, студент має дати відповіді
на запитання до тексту; визначити, істинна чи
хибна інформація, тощо. Окрім того, кожен текст
супроводжується кольоровим оформленням, що
сприяє розвитку інтересу до прочитаного.
Спираючись на здобуті знання студентів, формулюємо наші завдання не лише на читання
і сприймання інформації іноземними студентами,
а й на її відтворення, переказування, побудову
опису і висловлювання найпростіших міркувань.
Зазначимо, що важливі умови, які сприяють зацікавленості іноземних студентів читанням текстів
соціокультурного спрямування, такі: 1) правильне
поєднання обсягу аудиторної і позааудиторної роботи; 2) правильна методична організація роботи
іноземного студента, що спонукає його працювати
самостійно; 3) постійний контроль прочитаного
(оцінка результатів). Чимале значення має мотивація запропонованих завдань [5].
Поза сумнівом, заохочення іноземних студентів на початковому етапі вивчення іноземної мови
(української) до читання текстів соціокультурного
спрямування сприятиме посиленню їхньої активності у вивченні навчального матеріалу дисципліни
«Українська мова як іноземна», підвищенню ефективності засвоєння матеріалу, формуванню вміння
самостійно і систематично розширювати отримані
знання, а також формуванню потреби в читанні
українською мовою літератури за фахом [5].
Велике значення для інтеграції компонентів
культури в процес навчання іноземних студентів має позааудиторна робота. Ураховуючи духовно-вартісну зорієнтованість, викладачі кафедри
щорічно зі студентами проводять виховні заходи,
присвячені видатним діячам української культури і літератури, Шевченківські дні, День української писемності та мови, День рідної мови
тощо. Неодноразово викладачі кафедри проводили екскурсії зі студентами з Туреччини, Ірану,
Судану, Марокко, Індії та інших країн до національно-культурних осередків Полтавської області й інших міст України, організовували зустрічі
з цікавими людьми, що також сприяє інтеграції
компонентів культури в процес навчання іноземних студентів, розвитку навичок використання
мови в реальних життєвих ситуаціях.
Висновки з проведеного дослідження
і перспективи подальшого розвитку в цьому
напрямі. Отже, «Українська мова як інозем-
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на» стає інструментом соціокультурного розвитку особистості. На початковому етапі навчання найбільш ефективною є комунікативна
методика,застосування якої сприяє формуванню
базової комунікативної компетенції. На цьому
етапі важливо ефективно працювати з лексичним матеріалом, розвивати навички сприйняття
мови на слух, читати і виконувати післятекстові
сійно-спрямованих текстів українською мовою.

завдання, а також активно залучати іноземних
студентів до позааудиторної роботи. Потребує
розв’язання проблема недостатнього методичного забезпечення дисципліни для використання
на занятті та для самостійної роботи студентів.
За результатами подальших досліджень заплановано створення посібника, який сприятиме
підготовці іноземних студентів до читання профе-
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roblem statement. Foreign language trainP
ing of PhD students is of great importance
nowadays, as modern scientists cannot do with-

out using foreign languages, especially English,
for both effective communication in a professional
environment and while solving the research tasks.
According to the official mandatory requirements
[7], PhD students must have such foreign language
communication skills that help them to present
clearly and discuss the results of their research in
oral and written foreign language speech, as well
as to understand properly the scientific texts in
their field of study.
To fulfil these tasks PhD students must know
the methods of scientific communication and stylistic peculiarities of representation of their research
achievements in both native and foreign (usually
English as an international language of science) languages while working with Ukrainian and foreign
colleagues, use the appropriate methods and techniques to analyse research papers as well as be able
to follow the academic ethics in their activities [5].
In perspective of scientific communication in the
academic environment, the most challenging task
for Ukrainian PhD students is to write an article
and publish it in a suitable international journal,
which is prestigious and indexed in Scopus or Web
of Science. This new requirement is quite difficult
for young scholars to meet, as most manuscripts
submitted to these journals must be written in
English and correspond to the academic discourse
accepted in the world.
In fact, English of non-native speakers often
does not comply with the standards of international
journals. The author can feel frustrated at editor’s
rejection of publication due to poor English, poor
structure or readability. It is during the course of
EFL (English as a foreign language) at the PhD
level that the students have the opportunity to be
explained, advised how to improve the manuscripts
and their writing in general.
Literature review. Theoretical and practical
aspects of the present-day foreign language training at the PhD level have become the subject of research of a number of scholars and academics, in
particular G. Buyanova, A. Kinderkneht, T. Popova, O. Peunova [5], M. Laskovets [3], O. Naumova
[4], and others. T. Vepreva and O. Pechenkina [1]
consider the modern changes in the content of PhD
exam in a foreign language. L. Pelekh [6] develops
the principles of organising high quality self-study
of PhD students.
The design of EFL courses and methodological
principles of masters and graduate students' studies
are actively studied by L. Cassuto [12], S. Kaur [15].
The methods for teaching writing at a tertiary level
have been developed by O. Tarnopolskyi, S. Kozhushko [9], J. Harmer [14] and others. For inexperienced
authors of scientific papers, M. Davis [13], A. Wallwork [16], M. Cargill and P. O'Connor [11] have written the books in which they provide the readers with
the structure of scientific research articles published
in English, process of submitting an article for publication, strategies of successful scientific writing as
well as the specific English language features commonly used in each section of published articles.
Research framework. After implementing
in 2016 the new programme of training scientists

[7], the period of time within which the Ukrainian students must complete the PhD degree is four
academic years. The number of the ECTS credits
required for the completion of a foreign language
course involves 6-8 ECTS credits [7] or “according
to the higher education standard” [8], self-study
accounting for the major part of them. For example, at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
PhD students have 72 academic hours in class and
108 hours for self-study. Taking into account the
fact that the methodology and motivation of studying a foreign language in the EU countries due to
objective historic reasons are more effective than
in our country, there is an urgent issue to develop
effective approaches to the formation of the content
of the EFL course to PhD students in Ukraine as
well as the methods for improving their scientific
writing skills. And in accordance with the latest
requirements to publish a research article in an
international journal, it concerns teaching PhD
students doing their degree at Ukrainian technical
universities, in particular.
The purpose of the present study is to consider
the main stages of the process of teaching PhD students to write a scientific research article in English and analyse the moments the teachers should
pay attention to.
Results and Discussion. The course of a foreign language teaching to PhD students is communicatively and professionally oriented and is realised
in the process of practical classes and their individual work (self-study). Writing a research article for
publication in an international scientific journal is
believed to be a result of effective process of studying a foreign language at university. This task is
followed by a long process of preparatory work concerning studying authentic literature, searching and
selecting electronic resources necessary for their research, analytical reading of research articles, and
practising in writing their sections. For example, the
PhD students of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute use a foreign language to write an analytical
literature review in their field of study, prepare the
reports and participate at conferences, webinars and
foreign-language projects, write abstracts, summaries, and other academic texts.
Before starting to teach PhD students to write
a research article in science, one should take into
account the difficulties a teacher may face, namely:
different age and experience of graduate students;
insufficient amount of time allocated for practical
classes at university; weak skills of PhD students
in performing the tasks independently; low level of
linguistic and cognitive motivation [5].
Note that PhD students are adults with their
own experience in learning languages, so the principles of andragogy must be followed in order to
succeed in fulfilling educational tasks. The practical orientation of training and use of the previous
experience of PhD students, formation and support
of motivation in languages, as well as the importance of an individual approach in organizing the
process of foreign language training must be emphasized. Here the blended learning technology,
which involves a combination of traditional and
distance courses using the Internet, can be effective and justified. At the same time, the scientists
[12] note that the student-centered approach with
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considering educational needs is often ignored in
teaching graduate courses.
In order to gain PhD students’ respect, the teacher needs to constantly prove his/her professionalism in both scientific research and teaching skills,
demonstrating high qualifications and the desire
to fulfil teaching tasks. Preparation for teaching
PhD students is a key point, as here an individual
approach should be maintained. It is necessary to
think of and prepare more relevant teaching materials because revising vocabulary and grammar
structures can take much less time. On the other
hand, the complexity of the content can increase
the duration of discussions in classes, which allows
changing the activities less frequently [10].
One cannot but mention that there are difficulties in supporting linguistic cognitive motivation in
PhD students. They may claim they have a high
level of language skills to fulfil scientific and professional tasks and, if necessary, expect the Internet
and electronic translation software to help them.
The teacher must help PhD students develop clear
understanding of practical significance of learning
a foreign language for writing and defending the
dissertation, as well as for further achievements in
the their life. In fact, teaching practice shows that
the students even with strong foreign language
communication skills may have serious gaps in the
knowledge. There is always a need in vocabulary
extension, terminology learning, and the features
of the language used in publications.
The process of teaching writing an article in science cannot be successful without the development
of reading skills in academic discourse and critical
analysis of academic texts. It is very different from
reading for pleasure, as academic texts usually require active engagement, which includes: a) skimming reading to analyse the document as a whole
and identify its structure; b) distinguishing the
main points; c) generating questions to evaluate an
author’s ideas; d) note taking of each section and
summarizing the text; e) comparing and contrasting related reading.
In addition, PhD students should practise in
writing secondary academic texts in English both
to English-written texts and the texts written in
mother tongue (primary sources): abstracts, summaries, reviews, problem-solution and comparison
essays. Each of these genres can be a starting point
for writing the own scientific text – an article.
In order to plan to write a research article,
a PhD student should, first of all, choose the appropriate journal, preferably with a high impact factor,
and study its requirements. Then he/she reads and
analyses papers which are relevant to their topic
and field of study, which helps them to: write the
own literature review, because after this analysis
they will be familiar with the literature; identify
the differences in other researchers’ approaches
and results compared to own research; note down
the strengths and weaknesses (including possibly
bias) in the work of others [16].
While reading as many as they can from the chosen journal, PhD students have a clear picture of the
editors’ requirements and referees’ expectations. They
are becoming aware of the structure of a research article in their field of study and start thinking on what
makes their own research unique. At this stage we
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recommend PhD students to write down standard
phrases used in English in research as well as we give
them our lists for future analysis and usage.
The conventional research article structure in
science is AIMRaD, i.e. Abstract, Introduction, Materials and Methods, Results and Discussion, with
some variations, then go Conclusion and References sections. Here we do not consider the research
in humanities, the papers of which have different
structures. Besides experimental research, of particular relevance to scientists are review articles,
which do not present new data, but discuss and
evaluate the findings of other scientists, in order to
advance thinking in the field of study [11].
As far as the order in which to write the various
sections of an article is concerned, A. Wallwork [16]
notes that there is no standard in it, but a typical
one is as follows: 1) Abstract (very rough draft); 2)
Methods; 3) Results; 4) Discussion; 5) Introduction;
6) Conclusions; 7) Abstract (final version). Readers
prefer reading the Title and Abstract of a paper first,
followed by the Discussion, so these sections should
be considered in class even more thoroughly.
Before the PhD students begin writing, they do
not always have clear ideas in their head. In this
case, we organise the session of mini presentations,
where students talk about their research in a group,
and although the groupmates are not always experts on it, this activity is very useful and entails
a lot of questions and comments from the audience.
In the course of study, while we are discussing the
linguistic features of graph description and practising writing the chart analysis, it is recommended to
PhD students to give an oral presentation of their
methods and results to the groupmates. It may
help them to formulate phrases that can be used in
the paper, and, at the same time, comments of the
peers help to focus on highlighting the key findings.
According to the experts on writing research papers [11; 13; 16], native referees tend to be more
interested in how the article flows and how easy it
is to read, whereas non-native referees seem to pay
attention to grammatical and vocabulary mistakes.
In fact, accurate English is of great importance to
have the article accepted.
A great number of Ukrainian PhD students
find writing directly in English very difficult, even
though they have a sufficient level of English writing skills (B2-C1), not to mention the students with
low EFL performance. They prefer writing in their
native language and then translate into English.
Standing for direct writing in English, A. Wallwork
argues that “with a model paper written by a native
English speaker in front of you, which you can follow step by step, it should be quicker than translating from your own language. From an English point
of view, it should also be more reliable and accurate
because you will be using some standard phrases
that you have lifted directly or adapted from your
model English paper” [16, p. 15].
In order to improve writing skills, we practice
self- and peer assessment of the academic texts/
article sections in a mutual learning process. They
discuss actively both the terminology in their field
of study and the phrases used. In addition, an extended list of the newly published monographs,
books, articles, on-line resources that provide advice for all types of papers in scientific communica-
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tion is recommended for self-study. The results of
this self-study is always presented either in a written form (e.g., summary) or orally.
During the EFL course for PhD students, a particular attention should be paid to the analysis of the
most frequent mistakes made by non-native writers.
They concern: word order in English (e.g., in active
and passive voice, place of adverbs and adjectives,
noun constructions), especially ambiguity in it; the
use of correct tenses in certain sections of an article;
link words in sentence constructions and the problem
of wordiness and vagueness; structuring paragraphs,
avoiding redundancy; using Latin words and the
problem of selecting synonyms; making references
and clarifications; highlighting the findings; hedging
techniques; paraphrasing and plagiarism, etc.
For example, to increase readability, the experts
advise an author to make sure that a sentence has
a maximum of 30 words, not to separate the subject
from its verb using more than 8–10 words, to use the
minimum number of commas, avoid semicolons and
parentheses, not to worry about repeating key words
as it only will increase the clarity of writing [16].
PhD students discuss the tips on scientific writing given by experts, perform the tasks for training,
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of time. For the most of Ukrainian PhD students
it is the first experience in writing scientific texts
of such a type, so difficulties here are unavoidable,
but proper work will be rewarding both for the student and his/her teacher.
Conclusion and prospects for future study.
Foreign language training at the PhD level involves
further development of skills and competences that
ensure the productive two-way communication in
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ПОТЕНЦІАЛ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА» У ФОРМУВАННІ
ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Анотація. У статті пропонується дослідити і запропонувати оптимальні педагогічні технології, методичні
методи і засоби формування емоційного інтелекту саме через призму дисципліни «Іноземна мова». Проаналізовано чинники, які здатні зумовити успішну соціалізацію молодих фахівців. Досліджені чинники, що впливають на працевлаштування та кар'єрне зростання. Систематизовані чинники формування і
розвитку універсальних компетенцій грамотного фахівця на заняттях з іноземної мови. Проаналізовано
формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців. Оригинальний авторський
погляд буде цікавий фахівцям в області викладання іноземних мов в технічних закладах вищої освіти.
Ключові слова: емоційний інтелект, технічна освіта, компетентністний підхід, комунікативний метод,
універсальні компетенції.
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FOREIGN LANGUAGE DISCIPLINE POTENTIAL IN THE FORMATION OF STUDENTS`
EMOTIONAL INTELLIGENCE IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Summary. The article proposes to explore optimal pedagogical technologies, methodical methods and means of
forming emotional intelligence through the prism of the discipline "Foreign Language". The factors inflencing
young professionals successful socialization have been analyzed. The factors affecting employment and career
growth have been investigated. The reasons for the competent specialist universal competencies formation and
development in foreign language classes have been systematized. The future specialists foreign communicative
competence formation has been analyzed. The original author's approach is useful for specialists in the teaching foreign languages field in technical institutions of higher education.
Keywords: emotional intelligence, technical education, competence-based approach, communicative method,
universal competences.

остановка проблеми. Перед системою
П
вищої технічної освіти в Україні стоїть завдання підготувати професіонала, котрий зможе

ефективно працювати в умовах сучасного світу.
Специфіка сучасної професійної діяльності обумовлена світовими тенденціями глобалізації. На
всіх стадіях становлення і розвитку, починаючи
з процесу навчання у закладі вищої освіти, подальшої соціалізації і до працевлаштування і побудови кар'єри, спеціалісти знаходяться в просторі
міжнародної професійної спільноти. Зміни, які
відбуваються у суспільстві, відображаються у змінах вимог до процесу і результату підготовки професіоналів. Якщо на початку ХХ століття моделлю
професіонала був інженер-конструктор, у другій
половині ХХ століття з'явилася гостра необхідність
у фахівцях, здатних здійснювати і застосовувати
на практиці наукові дослідження, то на початку
ХХI століття затребуваними на ринку праці стали
фахівці, компетентні не тільки в рішенні теоретичних і практичних завдань, що виникають перед ними під час професійної діяльності, а й здатні
працювати над вирішенням завдань у складі міжнародних груп, які вміють представляти результати своєї роботи світовій професійній спільноті, що
володіють цілим спектром особистісних якостей
і професійних навичок і вмінь, які дозволяють їм
максимально успішно реалізувати свій потенціал
в світовому виробничому полі. Однак більша частина випускників технічних закладів вищої освіти
не готові до професійної діяльності в сформованих
економічних умовах. Вони відчувають себе невпевнено в глобальному професійному просторі,
часто не вміють вигідно представити результати

своєї праці, не завжди стежать за розробками своїх зарубіжних колег не тільки з-за недостатнього
рівня сформованості іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності, а й з-за
невміння інтегруватися у світове професійне співтовариство. Для того, щоб вивчення іноземної
мови не ставало повинністю, рутиною і, з огляду
на, що система організації навчання та занять,
зокрема, може бути травматичним чинником для
здоров'я студентів і може привести до зниження їх
успішності та мотивації, погіршення дисципліни,
станом тривожності, представляється необхідним
створенням особливого середовища, яке зберігає
емоційне здоров'я за допомогою формування емоційного інтелекту на заняттях іноземної мови, яке
мотивує до вивчення мови і показує його практичне застосування. Таким чином, намітилися гострі
суперечності між:
– складністю професійних завдань, що постають перед випускниками вищого навчального
закладу, і змістом освітніх програм професійної
підготовки;
– необхідністю постійної самоосвіти студентів
і фахівців і несформованістю у них компетенцій,
необхідних для самоорганізації, самомотивації
і самоконтролю;
– потенціалом дисциплін гуманітарного циклу та дисципліни «Іноземна мова» зокрема
і в процесі реалізації освітніх програм при підготовці фахівців технічних галузей.
Перераховані протиріччя вимагають ретельного аналізу ситуації, що склалася в системі вищої
професійної освіти в цілому і залучення комплексу педагогічних і методичних ресурсів для їх ви© Москаленко М.В., 2019
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рішення. Останнє з названих протиріч зумовило
необхідність педагогічного дослідження і відбору
оптимальних педагогічних технологій, методичних методів і засобів формування емоційного інтелекту саме через призму дисципліни «Іноземна
мова» і склало актуальність даної роботи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретико-методологічною основою дослідження
стали загальнотеоретичні положення наукової
психології про: сутність особистості, закономірності
її становлення і розвитку (В.Ф. Моргун, А.Г. Бандура, Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський, В.С. Мерлін,
В.М. Мясищев, К.К. Платонов, С.Л. Рубінштейн,
А.В. Петровський та ін.); про взаємозв’язок між
когнітивними та афективними процесами (Д. Векслер, Б.В. Зейгарник, Дж. Маєр, Л. Терстоун,
Е.Л. Торндайк, С. Штейн та ін.); положення про
структуру особистості (В.Ф. Моргун, Г.М. Бреслав, Л.Н. Гієнко, А.В. Захарова, О.Б. Чеснокова,
П.А. Шептенко, А.А. Ярулова); положення про
вплив особистості педагога на формування особистості (В.Ф. Моргун, Ш.О. Амонашвілі, Н.А. Березовін, Л.І. Божович, Т.С. Буторіна, Т.А. Мальковська, Н.Ф. Радіонова, Д.І. Фельдштейн та ін.).
Питання підготовки конкурентоспроможних фахівців розглядалися в роботах українських та зарубіжних вчених протягом останніх десятиліть.
Процес цілеспрямованого формування професійної компетентності майбутніх інженерів, в тому
числі і іншомовної комунікативної компетентності, розглядаються з різних позицій.
Значний внесок у вивчення поняття «професійна компетентність» внесли праці Б.С. Гершунського, О.К. Маркової, Н.В. Матяш, Є.М. Павлютенкова і ін.
Проблема вивчення іноземних мов у вищій
технічній школі і їх роль у формуванні професійної компетенції майбутнього фахівця немовного
профілю знайшли відображення в дослідженнях
Б.В. Бєляєва, І.Л. Бім, Г.К. Борозенец, І.А. Зимової, Е.І. Пасова, Г.В. Роговий, Н.Л. Уварової і ін.
Виділення невирішених раніше частин
основної проблеми. Дослідити чинники, які
здатні зумовити успішну соціалізацію молодих фахівців, працевлаштування та кар'єрне зростання,
формування і розвиток універсальних компетенцій
грамотного фахівця на заняттях з іноземної мови.
Проаналізувати та відібрати сучасні освітні технології, реалізовані засобами дисципліни «Іноземна мова», які дозволяють формувати
і розвивати цілий ряд компонентів універсальних компетенцій, необхідних фахівцю для ведення успішної професійної діяльності.
Мета статті. Головною метою цієї роботи є дослідити і запропонувати оптимальні педагогічні
технології, методичні методи і засоби формування емоційного інтелекту саме через призму дисципліни «Іноземна мова». Проаналізувати чинники, які здатні зумовити успішну соціалізацію
молодих фахівців. Дослідити чинники, що впливають на працевлаштування та кар'єрне зростання. Систематизувати чинники формування
і розвитку універсальних компетенцій грамотного фахівця на заняттях з іноземної мови. Проаналізувати формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців.
Виклад основного матеріалу. Важливішими компонентами універсальних компетенцій

фахівця особистісні якості, емоційний інтелект
та комунікативна компетенція.
В якості базових складових емоційного інтелекту ми розглядаємо:
• емпатію;
• вміння правильно оцінювати і коректно висловлювати власні емоції;
• самоаналіз;
• самооцінку;
• здатність керувати власними емоціями;
• вміння коректно інтерпретувати емоції співрозмовника;
• здатність розуміти і використовувати ідеї
та сучасні тенденції розвитку науки і суспільства;
• самомотивацію.
Сучасні освітні технології, реалізовані засобами дисципліни «Іноземна мова», дозволяють
формувати і розвивати цілий ряд компонентів
універсальних компетенцій, необхідних фахівцю
для ведення успішної професійної діяльності. Необхідно відзначити, що навчання іноземної мови
у вищих навчальних закладах здійснюється з позицій комунікативного та компетентністого підходів, які відображають тенденції розвитку сучасної
інженерної педагогіки та методики викладання
іноземних мов у вищій школі. Реалізація комунікативного та компетентністного підходів можлива
із застосуванням різних педагогічних технологій.
Найбільш ефективними педагогічними технологіями для підвищення емоційного студентів, на наш погляд, є:
1. Технології особистісно-орієнтованого навчання.
2. Технології проблемного навчання.
3. Технологія знаково-контекстного навчання.
4. Технологія групового навчання.
Технологія особистісно-орієнтованого навчання є основоположною при формуванні рас розглянутих нами компетенцій, так як реалізація
саме особистих цілей, завдань і очікувань студентів дозволяє зробити освітній процес максимально ефективним. Особистісно-орієнтоване
навчання іноземної мови передбачає обов'язкове
врахування світогляду студентів, контексту їх
майбутньої професійної діяльності, життєвого
досвіду, бажань, інтересів і схильностей, їх статусу в групі [6]. Описувана технологія спрямована
на розвиток таких складових універсальних компетенцій як самоаналіз, самооцінка, афективна
мотивація, усвідомлення і прийняття соціальних
і етичних норм спілкування. Вихованню студентів у вузі як однієї з найважчих цілей навчання
фахівця приділяється недостатня увага останнім
часом. Однак саме особистісно-орієнтоване навчання є оптимальним для виховання студентів
повноправними членами професійного співтовариства і суспільства [8].
Ідея проблемного навчання, що розробляється досить довгий час зарубіжними і вітчизняними вченими, полягає в засвоєнні системи знань
в процесі самостійної дослідницької діяльності
студентів в ході вирішення проблемних ситуацій,
що формулюються викладачем. Найважливішими функціями для формування універсальних
компетенцій серед описаних М.І. Махмутовим
загальних і спеціальних функцій проблемного
навчання ми розглядаємо такі:
1. Засвоєння системи знань і способів розумової і практичної діяльності.
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2. Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей.
3. Формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості.
4. Застосування засвоєних знань у новій ситуації.
5. Формування когнітивної, соціальної і афективної мотивації [4].
Значущою в системі вищої професійної освіти
є технологія знаково-контекстного навчання, яка
максимально наближає учнів до їх майбутньої професійної діяльності. А.А. Вербицький, автор даної
технології, переосмислює логіку процесу навчання
при підготовці професіонала, зміщуючи акцент
з отримання студентами абстрактних знань на
особистісну активність студента, яка забезпечує
формування необхідних професійних якостей фахівця [1]. Здатність розуміти і використовувати ідеї
та сучасні тенденції розвитку науки і суспільства,
здатність творчо мислити формуються і удосконалюються при застосуванні контекстного навчання
у вищій школі в курсі дисципліни «Іноземна мова».
Використання технології групового навчання
дозволяє розвивати такі компоненти емоційного
інтелекту, як емпатія, розпізнавання і коректна
інтерпретація своїх і чужих емоцій, контроль
власних емоцій, соціальна мотивація [6]. На заняттях з іноземної мови навчання може проводитися в парах, міні-групах, робочих групах, склад
яких довільно варіюється викладачем залежно
від особистісних характеристик учнів.
Поняття «емоційний інтелект» і питання його
розвитку в педагогічних і методичних дослідженнях висвітлені недостатньо, отже, є важливим
розглянути їх докладніше. Реалізація технології
групового навчання є однією з найефективніших
технологій є групове навчання
Поняття «емоційний інтелект» було введено
в сучасну науку у 1990 р Джон Мейер і Пітер
Селовей стали використовувати цей термін для
позначення здатності розпізнавати свої емоції
та емоції оточуючих [8; 9]. Широку популярність поняття емоційного інтелекту набуло завдяки Деніелу Гоулману, чия книга «Emotional
Intelligence» вийшла в США в 1995 році.
Д. Гоулман виділяє такі наступні компоненти
емоційного інтелекту, як самоусвідомлення, мотивація, саморегуляція, емпатія та співучасть [2].
Люди з високим рівнем емоційного інтелекту
стикаються з меншою кількістю складностей при
адаптації до нових умов спілкування і роботи.
Стосовно до навчального процесу у вищій школі
слід зазначити, що тільки випускник, що володіє
досить високим рівнем емоційного інтелекту, що
має поняття про «емоційної грамотності», здат-

Список літератури:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

157

ний стати висококласним спеціалістом, конкурентоспроможним фахівцем.
Перераховані вище педагогічні технології дозволяють успішно розвивати емоційний інтелект
студентів в процесі професійної підготовки за умови
усвідомлення важливості цього компоненту універсальних компетенцій для формування професійної
компетентності. Очевидно, що дисципліни гуманітарного циклу «Іноземна мова» зокрема володіють
максимальним потенціалом для вирішення завдання розвитку емоційного інтелекту студентів.
Висновки і пропозиції. Розгляд проблеми
формування універсальних компетенцій в технічному закладі вищої освіти засобами дисципліни «Іноземна мова» дозволяє зробити наступні
висновки з проведеного дослідження:
1. Професіонал нового покоління повинен не
тільки володіти набором певних професійним
них знань, умінь і навичок, а й бути зрілою, відповідальною, творчою особистістю з активною
життєвою позицією.
2. Одним з найважливіших компонентів професійної компетентності з точки зору підвищення конкурентоспроможності ми вважаємо емоційний інтелект випускника вузу.
3. Ситуація, що склалася обумовлює необхідність максимально використовувати потенціал
дисципліни «Іноземна мова» в освітньому процесі для підвищення рівня емоційного інтелекту
майбутнього фахівця.
4. Найбагатший досвід, накопичений зарубіжними і українськими психологами, педагогами та методистами в галузі викладання іноземних мов, надає велику свободу у виборі підходів,
принципів і технологій навчання.
5. Ефективними педагогічними технологіями
для формування, розвитку і вдосконалення такої
складової універсальних професійних компетенцій, як емоційний інтелект, ми вважаємо технологію особистісно-орієнтованого навчання, технологію
проблемного навчання, технологію знаково-контекстного навчання і технологію групового навчання.
6. Оптимальним для досягнення даної мети,
на нашу думку, є використання комплементарних дидактичних ресурсів поряд зі створенням
міждисциплінарних
проектів,
інтегрованих
в систему підготовки фахівця, що вимагає окремого розгляду психологами, педагогами, методистами і менеджерами освітнього процесу.
Підвищення емоційного інтелекту майбутніх
фахівців технічних закладів вищої освіти сприяє
швидшому інтегруванню українських фахівців
в світову спільноту, що, безумовно, зміцнить позиції України в світовому співтоваристві.
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Summary. This article deals with the effectiveness of different approaches to improve pronunciation while
learning English. The paper views activities for pronunciation self-practice and defines the benefits of peer
and self-assessment of pronunciation. The importance of this article is provoked by the need to master one's
pronunciation in the language learning process in order to become fluent and advanced user. The paper presents effective teaching strategies for enhancing pronunciation such as out-of-class activities with alternative
assessment tasks. This paper describes the research conducted with the purpose to explore the effects of different pronunciation activities on students. The results of the research indicate that students have become more
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ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ВИМОВИ У СТУДЕНТІВ:
ВЗАЄМНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА САМООЦІНЮВАННЯ ВИМОВИ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню ефективності застосування різних методів удосконалення
вимови в процесі вивчення англійської мови. У статті вивчаються види діяльності, які використовуються з метою самостійного вдосконалення вимови та визначаються переваги взаємного оцінювання
та самооцінювання. Важливість статті визначається необхідністю засвоїти вимову в процесі вивчення
мови для того, щоб вільно володіти мовою і досягати мовної досконалості. У статті описуються ефективні
стратегії позакласної діяльності з альтернативним оцінюванням, які застосовуються для покращення
вимови студентів; а також представлені результати емпіричного дослідження, проведеного з метою вивчення впливу різних видів діяльності на вдосконалення вимови студентів. У поданій статті представлені результати дослідження, проведеного з метою вивчення впливу різних видів діяльності на студентів. Результати експерименту засвідчили підвищення рівня впевненості та вмотивованості студентів і
покращення їхньої вимови.
Ключові слова: вимова, методи навчання, мовні навички, взаємне оцінювання, самооцінювання.

efining of the problem. Teaching EngD
lish pronunciation is a complicated task for
both teachers and students. Moreover, this task

becomes more challenging with students of technical specialties who study English for Specific Purposes (ESP), where more attention is paid to the
vocabulary and its practical usage in the context.
In a classroom, there is not always enough time
to focus on grammar, spelling and other language
skills, such as reading, listening, speaking, writing, we don’t speak about pronunciation. There is
usually a lack of time to practice pronunciation, especially taking into consideration the fact that the
students of technical specialties have only one English lesson per week and work in the large groups
of 15-20 students. Today, it has become a real
problem due to the reason that pronunciation and
phonetics are neglected on English lessons starting
from primary school and this sometimes hinders
goals of communication and causes misunderstandings in conversation. Observing the focus group of
students and taking into account their issues with
pronouncing words properly it was decided to try
different approaches for overcoming the problem.
Pronunciation is an essential key for communicative competence which is the main purpose of foreign language studying, for expressing ideas clearly and properly and for listeners to understand the
message.
© Pysarchyk O.L., Nypadymka A.S., 2019

Analysis of recent research and publications. The problem of pronunciation and ability to
self-assess is not new. In the article ‘Self-Assessment of Pronunciation’, Dlaska A. and Krekeler
C. state that it is difficult to self-assess one`s pronunciation skills even for the experienced language
learners [4, p. 506–516]. A great number of other
scientists from different countries has published
the scientific papers about the necessity to improve
the learners’ pronunciation in order to improve the
communication skills, and presented some methods. For instance Nurani S., Rosyada A. offered
the reading aloud assessments [8], Gerhiser A.,
Wrenn D. presented the handout packet for second
language pronunciation assessment [6].
Previously unsolved parts of the problem
and aims of the article. The objective of the
present paper is to investigate and analyse the
reliability and effectiveness of the versatile activities, which were followed by peer assessment
and self-assessment and aimed at the upgrading
technical specialty students’ pronunciation skills.
The paper provides an overview of modern and
classic methods and strategies for enhancing pronunciation skills and describes the results of the
conducted experiments.
The main material. In the study, two research
methods were used (observation and experiment).
During one academic year, the teachers were ob-
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serving students’ language performance on the
ESP lessons and noticed that the majority of students have got problems with pronouncing words
inappropriately, that had the negative impact on
the general understanding. Due to the mentioned
above issue, it was decided to choose and test different activities for self-study, self-evaluation and
peer assessment in order to enhance pronouncing
skills and save time on the lesson. The experiment
was conducted with the third-year students of
the Physics and Mathematics Faculty of National
Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky
Kyiv Polytechnic Institute” with an intermediate
level of English.
In order to find the best activity to advance the
technical students’ pronunciation skills, there were
used classical methods, which were adapted for
ESP lessons and integrated in the students’ curriculum, complimented with the tasks for creativity,
peer and self-assessment. Furthermore, the tasks
were successfully adapted for ESP. Below there are
the descriptions of the activities that had been experimented and analyzed, also presented the pros
and cons, advantages, arguments for/against the
proposed methods and activities, and the results.
The first strategy used was the application of
tongue twisters, as it is the most popular and classical way to practice pronunciation. In the article
“The use of tongue twisters” the author examined
different uses of tongue twisters to prove that they
can be applied in teaching adults: “Depending on
the individual question in the questionnaire provided, answers generally gravitated towards a greater
percentage of positive attitudes, in terms of introducing elements of entertainment, usefulness, relaxation, etc.” [10, p. 163]. The tongue twisters have
been used for many years in different countries as
a powerful method for practicing sounds, intonation, word stress, especially when starting to learn
a new language because they are vital strategy to
get quickly adapted to the new words pronouncing.
Moreover, they could be easily integrated into the
students’ curriculum. During the experiment the
students were suggested to create at home a tongue
twister using the terminology that had been studied during the lesson. Then in the class, there was
a competition for the funniest, most clever, most
creative one and for the best pronunciation of it.
The students had the opportunity to assess their
peers, and exchange the objective opinions, as in
the competition there was a close vote, which included the election papers, that contained some criteria, such as articulation, intonation, speed, plot,
the number of new words used, etc. The students

were provided with the handouts, which contained
the evaluation columns as presented in Table 1.
This task had very positive feedback, provoked
students' interest and drawn their attention to
the correct spelling and learning new vocabulary
as well. Most of the students affirmed that it was
very amusing, engaging, and motivating. The argument in favour of this activity is the integration
of creativity and new vocabulary learning into the
process of pronunciation perfectionism. The negative aspect was that some students were reluctant to participate, claiming they have no time,
desire and enough creativity for designing their
own tongue-twisters. But, from the other hand
they agreed to participate in assessment process.
This method proved its effectiveness and after the
month of practicing, the students reported they felt
more comfortable and confident to speak English,
learned the new vocabulary and they could understand the group-mates better, thus the use of
tongue twisters may well serve as an excellent gym
for the oral communication practice, and they work
better if peer and self-assessment is used there.
The second method was pronouncing new vocabulary items all together in the classroom and choral reading. These activities are great for the young
learners of elementary levels and proved their effectiveness, which was analysed in the paper “Effects of Repeated Reading on the Second-Grade
Transitional Readers’ Fluency and Comprehension” written in 1987 by S.L. Dowhower [5, p. 391].
Since then, a lot of researchers have written a great
number of works connected with the use and effectiveness of choral reading, including Pikulski &
Chard (2005), Lila Ubert Carrick (2014), who stated that choral reading broadened experiences with
different genres, and it made possible to choose any
content. Moreover, besides practicing the pronunciation, a student can become more fluent reader,
which allows for increased content comprehension
[2]. It means that this method is appropriate for integrating it in the ESP lessons. Choral reading suggests reading some text aloud together with other
people. The authors of the article “Improving English pronunciation of adults ESL learners through
reading aloud assessments” confirm that learning
pronunciation through reading aloud is one of the
tools to improve communication skill and avoid
mispronunciation [8]. This activity was integrated
into some ESP lessons and experimented with the
focus group consisting of 23 students. The students
were offered to read short texts, which contained
the new terminology which was presented during
the lessons. The conclusions were the following:
Table 1

The tongue twisters evaluation criteria
Criteria/ Mark
plot
creativity
the use of new vocabulary items
articulation
intonation
speed
grammar accuracy

very poor

poor

satisfactory

good

excellent
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the biggest part of the students (80%) reported that
they had enjoyed the activity and had found it to be
effective for pronunciation skills improvement and
team building. Moreover, it proved to enhance students’ motivation, due to the fact that cooperation
is highly important and beneficial. But on the other
hand, 20% of students did not find any advantages
of this method, as they did not regard it seriously.
Furthermore, this activity can hardly be followed by
peer or self-assessment, only on condition that the
students are divided in several groups, and have
the possibility to evaluate the team of competitors,
but this task is time-consuming, which means that
it cannot meet the goal of upgrading pronunciation
skills without taking much time during the lesson.
The next activity that was proposed to the students was self-recording. This idea is not very fresh,
but with the development of technologies, the learners now have got more possibilities to record files,
share, store, edit them, etc. Using this method, the
students were offered to take part in the following
experiment. They had to listen to the audio files,
which were sent to them, several times, after that
they repeated every sentence or the logically finished
fragment after the speaker pausing where necessary. The most important and valuable part of the
activity was to read the podcast of the audio file and
as the next step they had to record themselves, using
the smartphone. After the described above actions,
it was required to evaluate themselves as objectively
as possible using points from 1 till 5, where 1 – very
poor, 2 – poor, 3 – satisfactory, 4 – good and 5 – excellent. The students were provided with the assessment criteria chart, which is presented in Table 2.
The next step was to complete the following
task: during one month they were performing the
same activity out-of-class with the audio files lasting 1-1.5 minutes each. This activity was followed
by self-analysis and comparison. The students listened to the original audio file and compared it with
their versions. The audio materials were taken
from the textbooks Cutting Edge Intermediate [3]
and Technical English 3 [1]. These textbooks correspond to the Intermediate language learning level,
Cutting Edge is for general English learning and
Technical English is the ESP textbook, relevant for
engineers, mechanics, and physics. The choice of
the audio material was based on such criteria as

the length, the speaker's pronunciation and accent,
the pace and the students’ current curriculum.
Moreover, to get the students' attention and interest as much as possible, all the files contained some
unusual facts, data and statistics.
After the experiment was over, in the classroom
students presented their files, comparing the first
recording and the last, then discussed the results,
shared experience and opinions about the effectiveness of such methods, giving feedback and discussing how their pronunciation developed.
The main advantage of self-recording is the ability to hear yourself on the other part, and objectively
hear the mistakes and as a consequence try to purify the speaking. To improve some skills it is highly
important to observe yourself from the other side,
like, for example in dancing, in every studio there
is a room-sized mirror so that the dancers could see
themselves and make their movements clear and
perfect. Moreover, people tend to do some goal-oriented activities, and in this case, the students were
motivated to participate in order to see the progress
and the difference between the first audio records
and the last ones. Despite the method was very
effective, there also were some negative aspects.
Some students felt very shy to play their files in the
class in order to be assessed by the others, because
of being afraid to be laughed at and criticized and
there were also students, who recorded only 2 files,
at the beginning of the experiment and at the end,
due to their indifference, desire just to get a mark
for the completed task and the lack of self-motivation. Also, some students reported they have no ear
for music, and for this reason they failed to analyze
their work in the full amount. Regardless of these
drawbacks, the majority of the students affirmed
the effectiveness of such activities and noticed improvement of their pronunciation. This method is
also beneficial because it is not time-consuming,
the students reported to have spent no more than
10 minutes on completing one task, which included
listening to the audio file, reading it aloud accompanied with recording it. Also it must be stated that
such activities can work well and bring results only
if they are done regularly.
Conclusion. Having analyzed the three different activities (the use of tongue twisters, choral
reading and self-recording) followed by peer and

Self-assessment of pronunciation questionnaire

Stress

Articulation

Intonation

Assess each pronunciation
feature according to your current ability
(before the experiment)
1 – very poor
2 – poor
3 – satisfactory
4 – good
5 – excellent
1 – very poor
2 – poor
3 – satisfactory
4 – good
5 – excellent
1 – very poor
2 – poor
3 – satisfactory
4 – good
5 – excellent

Table 2

Assess each pronunciation
feature according to your current ability
(after the experiment)
1 – very poor
2 – poor
3 – satisfactory
4 – good
5 – excellent
1 – very poor
2 – poor
3 – satisfactory
4 – good
5 – excellent
1 – very poor
2 – poor
3 – satisfactory
4 – good
5 – excellent
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self- assessment it must be concluded that all these
methods have their advantages and disadvantages, and much depends on the students’ self-motivation, appropriate teachers’ guidelines and the
desire to cooperate, work for the common purpose
of improving and increasing the amount of quality
time on the ESP lessons. Based on the results of the
conducted experiments it can be summarized that
self-recording activity is an excellent option to give

students a fair amount of time and opportunity to
study and practice. Recording assignment is a productive way for students to interact, engage and
reveal their creativity. Moreover, it can be considered as the contemporary language learning method, due to the modern development of electronic
gadgets, which give people much more possibilities
to study, conduct experiments, save time and enhance motivation.
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Summar.: Importance of teacher leadership is crucial nowadays. It is a key element for modern teachers who
want to be up-to-date and are ready to accept challenges and changes. The world is changing and global issues
make people reconsider their view on the process of learning and teaching. Teachers have to prove they are true
professionals who fast adapt to changing circumstances. Teaching English is perceived as forming basics for
necessary life skill. New perspective changes the way of teaching and representing the information.
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МОВНІ НАВИЧКИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Анотація. Образ, цілі і реальність викладача-лідера є нагальними питаннями обговорення в сучасному
освітньому товаристві. Сучасний викладач, стикаючись з цим питанням, звертає увагу на виклики і зміни
дійсності. Зміни у суспільстві спричиняють зміни у глобальному сприйнятті процесів навчання і викладання. Адаптуючись до змінних обставин, викладач демонструє свою професійну адаптивну гнучкість
і бажання вносити зміни, що є корисним для усіх зацікавлених сторін. Викладання англійської мови
сприймають як формування базових навичок, необхідних для вирішення життєвих завдань. Нові погляди
на процес навчання формують нові можливості викладу інформації.
Ключові слова: лідерство, викладання, криза лідерства, відповідальність вчителя, життєві навички,
ініціатива.

tate standards of education in the 21st centuS
ry put forward new requirements for teaching foreign languages. The modern world offers

a lot of opportunities for teachers to find new ways
to realize their potential. This allows them to tra
vel, to broaden their views and gain experience.
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Problem statement. These requirements arise
under conditions of globalization, i.e. the global
process of integration and unification in the fields
of economy, politics and culture, which covers all
aspects of society, people living in different countries and on different continents. Teacher and students need collaboration in order to find the best
way to form language skills necessary for future
professional life.
Analysis of recent research and publications. Teacher professional development has
changed recently [1]. It goes far beyond simple
workshops and has turned into a system of continuing education. If teachers want to advance in their
careers, they have to think about and seek for various opportunities to develop themselves that will
meet the standards and their own needs.
The main issue of development in all spheres
is lack of motivation. For some it is about material side, for others it is absence of any desire completely. Nobody seems to be interested in the development. Teachers are certain examples for us,
in other words, they are our leaders. Being a good
example of a good leader they motivate others to
reach their level of excellence. Teachers claim that
their lack of motivation is based on the system of
education where professional development does not
interest the authority.
As Simon Quattlebaum states in his article
“Why Professional Development for Teachers is
Critical” it is obviously essential to work on your
both personal and professional growth for every
teacher but we should not forget that after obtaining some experience we have to share it with our
colleagues, students and other stakeholders if necessary. There should be “a focus on teacher application of learned material” [8].
The subject of the research is pedagogical activity and conditions of a modern teacher and the ways
to improve them according to the changing situation in the sphere of learning and teaching.
The object is teacher activity on the way of improvement the professional skills for better teaching and, as a result, satisfying the students’ needs
and forming a life skill of language command.
Allocation of previously unsettled parts of
the general problem. The purpose of the research
is to clarify theoretical requirements and fundamentals of teacher professional development and, namely, leadership in the modern teaching world. These
skills, important for teachers, help to form students’
perspective in terms of preparing for future professional life. Teachers show an example of language
skills acquiring importance. Language skills open up
more opportunities and broaden the scope.
Formulation of the article goals. According
to the purpose certain tasks are to be defined. They
are as follows:
– leadership as an essential phenomenon in
modern teaching;
– types of a teacher-leader;
– proactive perspective in teaching;
– language skills acquirement in modern world.
Outline of the main study material. Leadership is one of the topics that is being discussed nowadays. It is quite relevant in all spheres of human
life. According to the information given in many researches, there is a phenomenon of leadership crisis.

On the one hand, people become more aware of
the opportunities they can use being a leader. On
the other hand, though, they are still too lazy to implement the ideas of leadership in their own lives.
That is the stage where they stuck and complain.
The first step is to start doing, i.e. to implement,
to try, and not to be afraid. One of the leadership habits defined by Stephen Covey is to be proactive and it
will be your own victory. Being proactive can help not
only you to change the life of others, but first of all
to change your own life. This habit is very beneficial
for those who want to develop themselves and bring
positive changes both to their lives and others’. Only
having experienced something you become stronger,
smarter and you are ready to share that [10].
Making own choice a teacher should remember
that there is nobody and nothing to blame for some
failures. There will be a lot of them as a teacher
takes a big responsibility for his/her decisions,
choices and ideas.
If a teacher chooses the way to be proactive, it
means that she/he has to be initiative. She/he is already an example for his/her students.
The main characteristic is to be ready and do
something as it is your own decision and you want/
prefer/can and will definitely do something to bring
positive changes to the situations.
While teaching there are some problems because, on the one hand, we have the course already
designed and which we have to follow and, on the
other hand, the students are always different and
their needs change from year to year, at least. We
have to choose a certain topic and give activities to
students and some other tasks. And if something
goes wrong a teacher blames the course design for
his/her failures. It means that a teacher is reactive.
But lately teachers have been trying to change the
situations because it leads to nowhere. Creative
tasks are always more vivid and easy to remember.
It goes without saying that in real life students
need speaking skills to be developed very well.
First of all, they should not be afraid of talking to
foreigners and, secondly, they have to be ready to
express their thoughts and ideas, that is, to know
how to build sentences.
That is why sometimes it is necessary to make them
talk and discuss things. This means to be proactive because a teacher is ready to change and it is teacher’s
own initiative to help them to meet their needs.
Speaking about the circle of influence teachers
are influenced a lot by the system and the curriculum. It is thought that sometimes being influenced
and limited is very comfortable. In other words, it
means no responsibility.
It is necessary to share concerns with colleagues.
It can help them as well to do something to change
the situation in their teaching career. We are all
interested in the circle of influence. If we keep accepting everything as it is, we will never develop
ourselves and our students. So, we should not be
afraid of the circumstances and other outside factors. We should face them as challenges and influence the difficulties. That is our initiative and our
way to positive changes and outcomes.
Obtained scientific results. Colleagues have
to share their considerations concerning own experience with this circle of influence as they can apply
it to their teaching experience and analyze it. Teach-
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ers are often influenced by the methods of teaching
they were taught to use. These methods did not imply using some extra creativity or initiative because
of the curriculum and limited course hours.
The students are bored and do not want (or it is
better to say, are not motivated enough) to learn and
do anything. Then the teacher decided to bring some
changes into the process of learning. It is worth asking students what they want and how they see the
lesson. They have to discuss it in English.
It is a small step because especially a novice
teacher is sometimes afraid to use his/her own initiative. Students nowadays need this freedom to
feel comfortable.
Teachers should assume leadership roles to be
able to create the situations of success in students
at schools and universities.
It is done to stimulate all stakeholders to have
a dialogue to define what skills, competences and
knowledge teachers have to acquire to be leaders.
Stakeholders have to define what kind of needs
a teacher should meet – students’, school’s or own
professional ones. Of course, all of them are essential in the process of teaching, but at the same time,
it is necessary to define those of top priority to start
with. Changes will be made if there is a proper start.
There is a formal and an informal teacher leadership. They both are interchangeable if a teacher is
skilful enough. She/he can demonstrate all the professional and personal skills to interest al the sides.
All teachers are specialists. The stakeholders argue that teachers as people are different. They can
be professionals being instructors, mentors, facilitators, curriculum specialists, and team leaders [6].
Leader has always been associated with a governing role, to be a person who tells other what to do
and gives orders to other teachers and students [7].
We can see that there are three main types of leadership where a teacher can be proactive. These roles
are not limited strictly, though. They are as follows:
– a teacher as a leader in a team. She/he is able
to provide colleagues with everything they know
and can do. They are proactive in their desire to
share and make their contribution to the development to reach one common result;
– a teacher as a leader in administration work.
She/he is able to regulate all theoretical issues, to
clarify everything from the point of view of rules
and strict orders. They can be proactive as well,
though. They are limited in their innovative ideas
because they respect the system very much;
– a teacher as a part of a collective leadership. In
this case a teacher works with the students where
they are equal partners. They cowork and discuss
various ideas, listen to each other and create certain requirements. They understand that each side
has responsibilities to follow. Students learn to be
proactive as well.
All these will lead to proactive participation
from both teachers’ and students’ sides. This will
make work more productive and all stakeholders
will have achievements.
Thus, in case of using modern ways in teaching
foreign languages with the help of innovative technologies teachers can make the process interactive and captivating. Students like when they can
do something at the class. They need to be able to
cooperate and collaborate with others by means of
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forming such necessary life skills. Teachers can apply the topics and situations that bother students
to their class environment. It is the way to form life
skills and fast reaction to fast changing conditions
and requirements.
Forming skills is not always rewarding as it
takes time and understanding because students
can get offended and feel frustrated. Teachers need
to teach them how to deal with such aspects as
– problem solving;
– critical thinking;
– being creative, active and proactive;
– collaboration.
As always, students need patterns and motivation. In order to learn how to think critically it is
necessary not only to tell them what it is, but also
how to understand it and then to apply. It takes time
and energy to make yourself think and take into account different points of view. If this skill is formed
successfully, it will be much easier for a student to
form one more significant skill as problem solving.
It is not only about problems in studying, but also
about real life problems. At this stage students are
taught to deal with real problems they might come
across in their own lives. While solving problems they
might need one more skill which is thinking critically.
In this case the students are taught to look at the situation from different angles and suggest as many options as possible. They can look for the information in
many sources, mostly electronic ones. They learn how
to sort the facts and numbers and use them for their
benefit. Creativity in modern conditions teaches students how to interpret the reality full of various opportunities. Being active, and what is more important
proactive, they learn how to be initiative and form the
circle of questions they need to find the answers to.
When the students are already aware of the previous
parts of their personal and educational development,
they are ready to collaborate. Collaboration is the
highest level of student-teacher partnership because
they work to reach one common aim, which is being
able to listen to others and finding proper solutions.
Teacher leaders believe that all students can
succeed. They also believe that all teachers need
collaborative support to help their students realize
the goal of success [6]. Language skills are important for everybody regardless an obtained level.
Conclusions and perspectives. All the stakeholders should not forget about the responsibilities.
Proactive perspective is essential in the 21st century where everybody is seeking for new opportunities to develop themselves, to realize own ideas and
to share them with the rest.
Leadership is a process. It is long, hard, full of
difficulties to face. Leaders have followers and it
is worth being a leader. Teachers can do wonders
when their students see that their teachers believe
in them. It is the main value of leadership, i.e. to
bring about changes.
Being able to find various sources for preparing
and looking for additional materials students become ready for autonomous learning. This is how
it is possible to form innovative learning environment. It is how they can see what is behind just
the process of learning. They learn how to form
their own schedule and manage time to get ready
for every task and test. Shaping this skill is highly
important to every person in his/her life.
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First, the teacher collaborates with students
and then, already being aware of their needs and
making conclusions about shifts in teachers’ work,
s/he collaborates with other teachers. This is the
way the teacher can contribute to his/her own professional development and other teachers’ as well.
proactive teachers with their own initiative are

able to meet their own and their students’ needs.
These teachers are strong leaders who are highly
motivated and have a goal and an idea of the outcome at the end.
Students have an idea of leadership, language
and social skills necessary for future professionals
of all kinds.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ТВОРЧОСТІ М.В. ГОГОЛЯ
НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ (НА МАТЕРІАЛІ «УКРАЇНСЬКИХ ПОВІСТЕЙ»)
Анотація. У статті досліджуються механізми функціонування фразеологічних одиниць в «українських»
повістях М. В. Гоголя й особливості їх перекладу на англійську мову. Аналізуються 436 ФО, з яких
168 фразеологізмів взяті автором із просторічної мови, народних висловів, пісень, приказок. Доводиться, що у обраних творах зустрічаються 150 фразеологічних висловів, 115 фразеологічних сполучень,
91 фразеологічна єдність, 80 фразеологічних зрощень. Розглядаються основні способи перекладу ФО на
англійську мову та частота їх використання. Автор статті виокремлює переваги та недоліки зазачених
способів перекладу та пояснює їх вибір з огляду на проблему збереження формальної й ідейної цілісності художнього твору.
Ключові слова: відносний еквівалент, повний еквівалент, фразеологічний аналог, описовий переклад,
калькування, фразеологічний вислів.
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arget setting. Discrepancies in the strucT
ture of different languages lead to difficulties
associated with the preservation and communica-

tion of the meanings of words at translation into
another language. Having analyzed the creative
work of M. V. Gogol, we came to the conclusion
that the most difficult for translation are phraseologisms (both engrained and authorial neologisms),
colloquialisms and slangy words, clerical terminology and words related to bureaucracy, civil and
military strata of society, historical and everyday
realias, names, historical and geographical names,
in other words, all those language marks, which,
boggling the imagination of readers and researchers, are characteristic features of Gogol's language.
Accordingly, the change in the emotional and stylistic character of the authorial neologisms, phraseologisms, word-plays and quibbles, colloquial and
slangy expressions, as a rule, makes the translation
inadequate, depriving it of original and particular
national connotation. The translator must be out
to find a semantic, expressive, functional-stylistic
equivalent of the original.
Actual scientific researches and issues
analysis. It is common knowledge that Gogol laid
the foundations of grass-roots language application
in the Russian language, having enriched it with
a large number of rhetorical moves, which are still
widely used. V.V. Vynohradov claimed that Gogol
saw his main purpose in bringing together the language of fiction with the lively, colloquial and fluent
spoken vulgar tongue [4, p. 56]. The great writer
enriched the Ukrainian and Russian languages
with new phraseological turns and words that originated from the names of his heroes.
Language peculiarities of Gogol’s literary works
have always attracted the attention of Ukrainian
and Russian researchers, mostly from the standpoint of studying skillful mixture of Russian and
Ukrainian speech, the speech from the author, archaisms, neologisms, lofty language and jargon,
formal language, land-lordly, servile, venatic, gambling, bourgeois language, the language of kitchen
workers and craftspeople. A. Belyi pointed out that
the ability to mix all these sociolects and language
units was one of characteristics of Gogol’s style [3].
Some language aspects of Gogol’s first collections
of short stories were considered by V.V. Vinogradov,
M.M. Bahtin, Yu.M. Lotman, Yu.V. Mann, D.S. Lihachev, V.I. Matsapura, E.M. Uchaeva, A.K. Pavelieva and others.
Highlighting components of the scientific
problem, which have not been solved before.
However, the structural-semantic features of phraseological units and the peculiarities of their translation into English in the “Ukrainian” stories by
M.V. Gogol (in particular in the artistic discourse
of M.V. Gogol) by Richard Pevear and Larissa Volokhonsky have not been given full consideration.
The research objective. The subject of research is the peculiarities of translation and the
mechanisms of the operation of vibrant phraseological units in the autochthonous (original) and
translated texts.
The goal of research is to analyze the peculiarities
of translation into English of phraseologisms in the
literary texts of M. V. Gogol. The target goal requires
solving of the following research tasks: to identify
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the properties and types of phraseological units and
to find out the peculiarities of their functioning in
the discursive space of Gogol’s literary text; to analyze the ways and methods used in translating and
to determine how precisely the chosen translation
options correspond to the original Gogolian text.
Presentation of basic material of the research. The data for study are 436 phraseological units, collected by the linguistic method of
a continuous sampling from “Ukrainian” stories
by M.V. Gogol (“St. John's Eve”, “Christmas Eve”,
“A Terrible Vengeance”, “Ivan Fyodorovich Shponka and His Aunt”, “Old World Landowners”, “Viy”,
“The Tale of How Ivan Ivanovich Quarreled with
Ivan Nikiforovich”) – 174 pages of text.
Phraseological units as specific linguistic signs
perform not only linguistic but also cultural functions, they figuratively convey information about
the worldbuilding in Gogol's works and at the same
time transmit cultural senses, stereotypical beliefs
and the like. Due to its semantic richness, figurativeness, imagery, laconicity and brightness, phraseology plays a very important role in the language.
It enriches language with conciseness, expressiveness and originality. However, the relatively recent
formation of phraseology as a linguistic discipline is
one of the reasons for insufficient studying of many
problems in this area. Until now there is no single
understanding of the subject of phraseology among
linguists, and as a consequence of this we deal with
disorderly phraseological terminology.
Translation of any phraseological units needs to
take into account the most important components of
their semantics: figurative meaning, direct, forming
the basis of the image; emotional, stylistic; structural and grammatical; national-ethnic. In addition,
for a full-fledged translation, it is necessary to take
into consideration both the linguistic context (the
linguistic environment of a phraseologism) and the
situational, extra-linguistic context (setting, time and
space to which the text belongs, other facts of reality).
About phraseology and its translation scientists
have written a lot of articles, books, and dissertations, and either the researchers or those who are
simply not indifferent to the word permanently
take interest to this area of language. The very fact
of existence in the language, besides the words, of
whole verbal complexes, which are sometimes identical to things, but which, more often, represent
a unique linguistic phenomenon, which is distinguished by vivid expressiveness, imagery and emotionality, is the cause of our decision to investigate
this particular section of linguistics.
Thus, among 436 phraseological units, which
we have analyzed in the “Ukrainian” stories by
M. V. Gogol, slightly less than half – 211 phraseological units, are related to the concepts “God”
(70 ph.units) and “Devil” (141 ph.units) and their
diverse variations, since demonological motives
and the synthesis of Christian-pagan motives hold
pride of place in the earlier works of the writer.
After analyzing the phrasemes in aforementioned prose pieces, we found that most often in
these works there occur:
1) phraseological expressions (150 units): «But
seeing that the further into the forest, the thicker
grow the trees…» / «I’m as dear to her as a rusty
horseshoe» / «He’s got honey and asks for a spoon!»;
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2) phraseological combinations (115 units): «…
when he knitted his bristling eyebrows…» / «A dead
sleep came over him» / «old Choub was lazy and not
easy to budge»;
3) phraseological unities (91 unit): «And they
shook hands» / «“A fine beauty!” thought Petro, and
gooseflesh crept over him» / «…if he was dressed in
a new coat <…>, not a lad in the world could hold a
candle to him»;
4) phraseological fusions (80 units): «How young
lads <…>, bobbed and pranced before them, cutting
all sorts of capers» / I’ve seen such infidels as find
giving a priest a ride in a sieve easier than taking
snuff is for the likes of us».
Such an advantage of phraseological expressions
over other types of phraseologisms is determined,
first of all, by the specificity of Gogol’s language,
rich in proverbs, sayings, idioms, folk comparisons
and proverbial expressions, often supplemented
and expanded by the author.
168 phraseologisms were taken by the author
from substandard language, folk sayings, songs;
they enchant the associative-figurative aspect
of works with different shades of meanings they
transmit – a sense of fear, joy, human qualities,
positive and negative characteristics of subjects,
relations between the heroes of the stories, etc. The
knowledge of phraseologisms, used by the writer
in his first collections, brings a new level of understanding of the transtext, helps to see more clearly
the literary world of Gogol's Ukraine.
In general, the artistic language of M.V. Gogol's
prose is one of the most difficult in terms of translating into foreign (especially non-closely related)
languages, since it is rich in phraseologisms, jargon,
dialecticisms, vernacular, realias, and has a national color. In addition, in the process of translation
one should take into account the peculiarities of the
XIX-century language, the style of the writer, his
genre, language and grammatical special aspects,
worldbuilding of Gogolian works in general. All
these give a lot of possibilities for further translation
of the writer's creative works and their analysis.
The choice of a particular type of translation
depends on the particular qualities phraseological
units that the interpreter must recognize and be
able to convey their meaning, brightness and expressiveness. Since phraseological units in the stories by
M.V. Gogol reflect authorial irony, sarcasm, humor,
convey a diverse range of feelings of narrators and
heroes, it should be noted that a competent translator should not allow inaccuracies in the translation
of a phraseologisms. Without knowledge of phraseology it is impossible to assess the brightness and
expressiveness of Gogol’s language, to understand
a joke, word-play, and sometimes just the meaning
of the whole statement and, therefore, adequately
transfer them into another language.
The translation of phraseological units, especially figurative ones, in the first collections by
M.V. Gogol, presents considerable difficulties. This
is due to the fact that many of them are vernacular words, emotionally rich locutions, often of a pronounced national character, and those realias, facts,
traditions, socio-cultural purposes, which form the
cultural component of phrase-forming discourse,
form a linguistic and ethical barrier. So, the translator, encountering such phraseological units, needs

a number of presuppositions that would help to “decipher” the etymological image of the phraseological
unit and build a strategy of transferring (or to decide
on the rejection of this transferring) of ethno-cultural coloring in translation. When translating stable
word-combinations, one also ought to take into account the particularities of the context in which they
are used. Many Russian-language phraseological
units, used by the writer in his works, are characterized by ambiguity and stylistic versatility, which
complicates their translation into English.
Undoubtedly, an optimal translation solution is
the search for an identical phraseological unit. F.e.:
«…чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под
обоими глазами по пузырю в копну величиною!» –
«…may the devil’s son get himself blisters as big
as haystacks under each eye!”» / «Рука об руку
пробирались они по топким болотам…» – «Hand
in hand they made their way over the boggy
marsh…» / «Мертвый сон охватил его» – «A dead
sleep came over him» and etc.
However, it should be admitted that the number
of such correspondences in the English and Russian
languages is extremely limited, since they have numerous differences at all levels. Therefore, among
the analyzed 436 phraseological units, we have found
only 59 phraseological equivalents. Thus, translators
use incomplete, or relative, equivalents that differ
in certain attributes (the “incompleteness” of these
phraseological units is graded by the context).
In the absence of direct correspondences, the
phraseologism, used in the language of the original, can be translated using a similar phraseological unit, although it will be built on another
verbal-figurative basis. In the 7 Gogolian novellas
we have counted 117 phraseological analogues.
F.e.: «Гуляет, пьянствует и вдруг пропадет, как
в воду, и слуху нет» – «He’d carouse, drink, then
suddenly vanish into thin air, without a trace» / «…
но миряне качали головами и даже подымали
его на смех» – «…but people shook their heads and
even made fun of him» / «…влепить поцелуй, как
говорят, от всей души» – «…to plant a hearty kiss,
as they say…» / «Хлопнули по рукам» – «And they
shook hands» / «а коты были голы как соколы» –
«the wild cats were dog poor» and etc.
Sometimes these analogous phraseological units
are based on different images, while retaining all
the other components of their semantics. The choice
of a synonymous version is the highest degree of
translation skills and translation techniques, since
such translation replacements require language
skills and the feeling of language, as they can degrade the creative individuality of the original.
The translators of Gogolian texts used 154 times
calquing or word for word translation, which copies
the structure of a foreign language unit and maximally preserves its semantics. Since, as we have
already noted, the translation of Gogol’s texts depends on their peculiarities, the replication is used
to adequately convey transformed phraseological
units and proverbs, when the author skips or adds
components, replaces them, rearranges, brings up,
in that way, half-styled images, combines some
units with others and so on. Translation of phraseological units through calquing (this is possible
provided that the figurative basis is understandable for the speakers) is widespread, although in
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this case it is not a very effective method, since
in almost all cases the author's humor, irony, satire, sarcasm have been lost. F.e.: «Ни чертова
кулака не видно» – «It’s as dark as the devil’s
fist»/ «Козак, слава Богу, ни чертей, ни ксендзов
не боится» – «A Cossack, thank God, fears neither devils nor ksiȩdzy» / «Сатана приснись
ей!» – «May Satan visit its dreams!» / «Фома
Григорьевич готов уже был оседлать нос своими
очками…» – «Foma Grigorievich was just about
to saddle his nose with his spectacles» / «Узнали,
что это за птица» – «They knew now what kind
of bird he was» / «Плюйте ж на голову тому, кто
это напечатал!» – «Spit on the head of the one who
printed it!» and etc.
Quite often (105 times) the translators – Richard
Pevear and Larissa Volokhonsky – used the method of descriptive translation, that is, the transfer
of the content of Russian phraseologism through
a free word-combination. F.e.: «Отчего это так,
что дума против воли лезет в голову?» – «What
makes the thought come into my head against my
will?» / «кузнец, силач и детина хоть куда» – «the
blacksmith, a stalwart and fine fellow» / «… под
боком моя старуха, как бельмо в глазу» – «…and
my old woman’s by my side like a wart on a nose» /
«Сам Корж не утерпел, <…>, чтобы не тряхнуть
стариною» – Korzh himself couldn’t hold back,
<…> remembering bygone times» and etc.
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Conclusions and propositions. Thus, having conducted a comprehensive study of the phraseological units in the “Ukrainian” stories by
M.V. Gogol, we came to the conclusion that on the
semantic level, they can be divided into: phraseological expressions (35%), phraseological combinations (26%), phraseological unities (21%), phraseological fusions (18%).
The translation of phraseological units in the
works by M.V. Gogol is carried out using full or relative equivalents (14%), analogues (27%), descriptive
variants (24%), calquing (35%). At the same time, the
translators use not only the appropriate interlanguage
correspondences, but also take account of the connotative and stylistic opposition of the two-language phraseological variants, their expressiveness / neutrality,
literacy / conversationality, universality / obsolescence,
literacy / spokenness. The fact that the Russian and
English languages are non-sister languages complicates the work of the translator, requiring a more
detailed analysis of the content and form of works,
more careful selection of phraseological correspondences. The text of the translation itself, of course, was
not completely identical to the original text, although
it more or less successfully conveys the position, the
author's thoughts and the specifics of his style. Therefore, the methods of conveying phraseological units in
Gogolian creative work into English can be analyzed
further, as well as new translations might be done.
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остановка проблеми. Одним із важлиП
вих напрямів реформування вищої педагогічної освіти є її інтеграція в Європейський

і світовий освітянський простір. Підготовка кваліфікованих, компетентних, конкурентоздатних
учителів стає провідним завданням сучасної
освіти. Учитель стає носієм змін, творцем інтелектуальної еліти держави, особою, яка формує
знання, цінності та погляди молоді. Державна
політика щодо мовної освіти, розширення міжнародних зв’язків і зростання потреби суспільства
у професіоналах, які на належному рівні володіли б іноземною мовою як засобом міжкультурного
спілкування, змінює роль і місце учителя іноземної мови у суспільстві. Важливою передумовою
є визнання українських учителів іноземної мови
в інших державах, тісні контакти з освітянами
й науковцями розвинених країн.
Важливою умовою досягнення високих результатів підготовки вчителів, зокрема іноземної мови, у закладах вищої освіти є оптимальна
конвергенція аудиторної й самостійної позааудиторної роботи студентів. На особливу увагу заслуговує самостійна позааудиторна робота, яка
вирізняється добровільністю виконання зав
© Палеха О.М., Астахова С.А., Мюллер Норберт, 2019

дань, відсутністю суворої регламентації в часі,
зменшенням ролі керівництва з боку викладача
та вибудовуванням власної освітньої траєкторії,
що є запорукою формування кваліфікованого
фахівця з високим рівнем самоактуалізації та готового до саморозвитку й самореалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Актуальним питанням є організація самостійної
позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови, що також знаходяться у колі наукових інтересів українських дослідників. У наукових розвідках висвітлюються різні аспекти
означеної проблеми, зокрема: засоби активізації самостійної навчальної діяльності студентів
(Н. Грекова); особливості організації самостійної
роботи в умовах особистісно-орієнтованого навчання (В. Луценко); здійснення контролю за
самостійною роботою студентів (Н. Краєвська);
впровадження технологій організації самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів
(І. Бобакова, М. Донченко, О. Коношевський,
З. Кучер, Н. Сидорчук, І. Шайдур, Н. Шишкіна),
особливості організації самостійної роботи з удосконалення іншомовної комунікативної компетенції (І. Задорожна, С. Заскалєта, М. Смірнова,
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Н. Ягельська), проблема готовності майбутніх
учителів іноземної мови до самоосвіти (Н. Попович), самостійної дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземної мови (М. Князян).
Виділення раніше не вирішених частин
загальної проблеми. Можемо констатувати, що
система вищої педагогічної освіти України має
на меті підготовку висококваліфікованого учителя іноземної мови, який буде конкурентоздатним
та готовий відповідати на виклики сучасності.
Проте практична реалізація реформи окреслила
ряд педагогічних проблем, зокрема пошуку інноваційних програм підготовки педагогічних працівників, її диференціація та індивідуалізація, застосування широкого спектру новітніх технологій
та сучасних форм, методів і засобів навчання [2],
підсилення ролі та значущості самостійної позааудиторної роботи у процесі підготовки майбутніх
учителів іноземної мови. Саме суперечності між
вимогами до майбутніх учителів іноземної мови
як до компетентних працівників, готових до самостійної викладацької діяльності, та рівнем їхньої
професійної підготовки обумовлюють наявність
цих педагогічних проблем.
Мета статті. Метою статті є аналіз організації самостійної позааудиторної роботи майбутніх
учителів іноземної мови у закладах вищої освіти
України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «самостійна робота», «самостійна позааудиторна робота» перебувають у колі наукових інтересів українських науковців (А. Алексюк,
Ю. Бабанський, В. Безпалько, Л. Верник, І. Зязюн,
В. Козаков, Н. Кузьміна, С. Крупицький, І.В. Маркова, В. Онищук, Г. Щукіна та ін.). Сьогодні педагогічна наука остаточно не визначилась із сутністю
поняття «самостійна робота», яка є багатоаспектною, по-різному трактуються окремі її складники.
Тому, зрозуміло, ще не вироблено єдиного тлумачення усіх категорій, пов’язаних із цим поняттям.
У «Положенні про організацію навчального
процесу у вищих навальних закладах», затвердженому наказом № 161 Міністерства освіти і науки України, самостійна робота визначається як
одна з основних форм організації навчання у закладах вищої освіти і як основний засіб засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових занять [8]. В «Українському
педагогічному словнику» за редакцією С. Гончаренка самостійна робота розглядається як різні
види індивідуальної і колективної навчальної
діяльності на навчальних заняттях або вдома за
завданнями вчителя, під його керівництвом, однак без його безпосередньої участі [1].
На думку І. Шайдур, визначення поняття «самостійна робота» залежить від розуміння сутності освітнього процесу:
• навчання – процес передачі системи знань.
Самостійну роботу можна вважати засобом тренування та закріплення навчального матеріалу
і вироблення необхідних умінь і навичок;
• навчання – процес формування особистості
майбутнього фахівця. Самостійна робота – спосіб формування активності, самостійності, ініціативності, креативності особистості;
• самостійна робота – метод навчання, прийом учіння та форма організації навчальної діяльності студентів [9].
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В. Козаков трактує самостійну роботу студента як специфічний вид навчання, головною метою якого є формування самостійності суб’єкта,
що навчається [4].
Зазначимо, що різноманітність підходів
у трактуванні означеного поняття підкреслює
складність і багатоаспектність цього явища.
О. Малихін умовно виділяє такі підходи до характеристики поняття «самостійна робота»:
• процес передачі знань: самостійне отримання інформації, її пошук, набуття знань і можливість їх використання у професійній діяльності
при розв’язанні навчальних, методичних, професійних завдань (С. Архангельський);
• один із видів навчальної діяльності (А. Бурдін, В. Буринський, Л. Деркач, Г. Романова та ін.);
• вид індивідуальної та групової пізнавальної
діяльності студентів (О. Малихін, Р. Нізамов);
• система організації педагогічних умов
(В. Граф, І. Ільясов, В. Ляудіс);
• засіб навчання, засвоєння знань, набуття
практичних умінь (Г. Костюк, П. Підксистий,
Т. Поротнікова, Н. Сидорчук);
• прийом навчання (П. Гальперін, В. Ягупов);
• метод навчання (Ю. Бабанський, І. Унт);
• організаційна форма навчальних занять
(Н. Ванжа, Г. Гаврилова, О. Ковальова та ін.) [6].
В українській педагогічній науці самостійна
робота розглядається як вид навчальної діяльності, яка спрямована на засвоєння необхідних
знань, оволодіння вміннями та навичками, формування стилю мисленнєвої діяльності шляхом
виконання різноманітних навчальних завдань.
О.В. Малихін, ґрунтуючись на діяльнісному підході, організацію самостійної навчальної діяльності студентів закладів вищої освіти представляє
як педагогічну модель, яка спирається, перш за
все, на принцип самостійності й професійно-педагогічної спрямованості, а також на систему принципів, зокрема: гуманізації й гуманітаризації;
наступності; науковості; свідомості й активності;
системності, послідовності й раціональності; доступності й достатнього рівня складності; зв’язку
теорії з практикою; професійно-педагогічної значущості знань; професійної компетентності [6].
Мета самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови має практичну
спрямованість, передбачає засвоєння певного
обсягу навчального матеріалу з іноземної мови,
формування мовленнєвих умінь та навичок.
Крім того, важливим є розвиток самостійності
студента, формування навичок самостійної пошукової діяльності, здатності брати на себе відповідальність, самостійно вирішувати проблему, знаходити конструктивні рішення, вихід із
кризової ситуації тощо. На думку І. Задорожної
[3], організація самостійної роботи з вивчення
іноземної мови в Україні спрямована на реалізацію мети, яка носить практичне спрямування
і передбачає розвивальний, освітній, виховний,
професійно-орієнтований складники.
Зазначимо, що сьогодні місце самостійної позааудиторної роботи у професійній підготовці
майбутніх учителів іноземної мови в українських
закладах вищої освіти є значущим поряд з аудиторними заняттями, що підтверджено у «Методичних рекомендаціях до складання навчального плану вищих навчальних закладів ІІ, ІІІ,
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і ІV рівнів акредитації». У документі визначається співвідношення аудиторних занять і самостійної позааудиторної роботи студентів. Навчальний
час, передбачений на самостійну роботу, повинен
становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни [7]. Проаналізований розподіл
годин засвідчує, що співвідношення аудиторного
навантаження і самостійної позааудиторної роботи визначається з урахуванням специфіки і змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця,
значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної підготовки, а також питомої ваги
в навчальному процесі практичних, семінарських
і лабораторних занять.
Можемо констатувати, що одним із резервів
підвищення якості підготовки майбутніх учителів іноземної мови як конкурентоспроможного,
творчого, вмотивованого до самоосвіти протягом
життя фахівця, є збільшення обсягу самостійної
позааудиторної роботи. Поряд зі збільшенням
її обсягу зростає і обсяг навчального матеріалу,
який, відповідно до навчальних програм, виноситься на самостійне опрацювання.
На думку А. Котової, основними принципами
організації самостійної роботи майбутніх учителів іноземної мови у закладах вищої освіти
України є принцип активності студентів, індивідуалізації навчання, доступності навчального матеріалу, чіткості та визначеності завдань,
наочності, систематичності та послідовності
у формуванні навичок самостійної роботи, свідомості та самостійності навчання, зв’язку із
життям, принцип наявності єдиних вимог щодо
керування [5]. І. Задорожна визначає дві групи
принципів самостійної роботи – дидактичні (активності, індивідуалізації, поєднання індивідуальних, парних і групових форм вказаної роботи, творчості, наочності) і методичні (автономії,
комунікативності, взаємопов’язаного навчання
видів мовленнєвої діяльності та аспектів мови,
взаємопов’язаного навчання мови і культури, домінуючої ролі вправ, автентичності навчальних
матеріалів). Вона також зазначає, що у самостійній роботі майбутніх учителів важливим є принцип професійної спрямованості іншомовного навчального спілкування [3].
За дослідженнями українських науковців,
зокрема І. Задорожної, рівнями виконання самостійної позааудиторної роботи є часткова автономія, напівавтономія, частково-залежна автономія, умовно-повна автономія [3]. Зокрема,
часткова автономія співвідноситься з регламентацією дій студента викладачем і базується на
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жорсткому управлінні. Напівавтономія характеризується можливістю вибору студентом власних
шляхів та способів досягнення індивідуальних
навчальних цілей в умовах опосередкованого керівництва з боку викладача. Частково залежній
автономії притаманний відносно гнучкий тип
управління, що означає визначення окремих
цілей майбутніми учителями іноземної мови
і вибір власних шляхів досягнення окресленої
мети. Самостійне визначення студентом власних
навчальних цілей та потреб, реалізація поставлених завдань, самоконтроль та самокорекція
є основою умовно повної автономії, що передбачає консультування та гнучке управління цим
процесом з боку викладача.
Зазначимо, що всі згадані рівні виконання самостійної роботи за І. Задорожною потребують наявності викладача, який, виконуючи функції управління, контролю, консультування тощо займає
достатньо активну позицію у цьому процесі [3].
Варто зауважити, що викладач, в основному,
виконує організаційні функції на початковому
етапі виконання завдань для самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної
мови, це визначення мети, завдань самостійної
роботи, знань, умінь та навичок студентів, видів
і форм роботи, рекомендації стосовно літератури
для опрацювання з обраної проблеми, визначення строків виконання завдань, рекомендацій
стосовно теми індивідуального дослідницького
завдання, вимог до оформлення роботи тощо.
Також викладач контролює на завершальному
етапів виконання завдань та їх відповідність вимогам, якість поданого матеріалу.
Висновки з проведеного дослідження
і перспективи. Вивчення досвіду організації
самостійної позааудиторної роботи майбутніх
учителів іноземної мови у закладах вищої освіти України дозволило виявити зміни щодо поступового підвищення її ролі та збільшення її
частки в навчальному навантаженні студентів.
Самостійна позааудиторна робота майбутніх
учителів іноземної мови має практичну спрямованість і спрямована на формування іншомовної
компетенції майбутніх учителів. Важливе місце
у цьому процесі посідає викладач, який активно
і цілісно організовує самостійну позааудиторну
роботу студентів.
Виконане дослідження не претендує на вичерпне висвітлення окресленої проблеми. Подальшого розгляду потребують теоретичні
та методичні засади організації самостійної позааудиторної роботи в процесі навчання іноземної мови дорослих.
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PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE TRAINING AS THE FUTURE SUCCESS FACTOR
Summary. In this article features of professional foreign language training of oil and gas industry specialists
are considered. The specifics of professional activity are analyzed and the peculiarities of the practical mastery of future specialists by foreign language communication in the conditions of expanding the boundaries of
international cooperation are determined. Examples of professional activities of specialists in the oil and gas
industry in oil companies, where, in most cases, foreign languages are the language of communication, are
given. It is now very important for the students of PKNG POLNTU to know English, as material on oil and gas
equipment, it’s marking and coding, as well as instructions for some equipment and characteristics are written
in English. Now in Ukraine there are many foreign companies whose activities are aimed at the development
of scientific and technological progress in the oil and gas industry and the provision of services for the drilling
of deep wells, as well as the design and manufacture of a drilling tool. This, in turn, requires the search for new
approaches and methods in teaching a foreign language for students to master the material more effectively, to
be good specialists and to work in different enterprises to contribute to the development of the Ukrainian economy. Modernity requires the emergence of a new generation of workers: young, energetic, who speak foreign
languages, are familiar with the latest technologies and equipment, ready for intercultural and interpersonal
communication and cooperation, the ability to flexible thinking, allowing them to independently update their
knowledge, expand professional outlook. Expansion of the boundaries of international cooperation requires the
acquisition of future professional skills of foreign professional communication.
Keywords: foreign language training, professional competence, language communication, international
cooperation, communication skills, professionally orientated communication, professional thinking.
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Полтавський коледж нафти і газу
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦЯ
ЯК ФАКТОР УСПІШНОГО МАЙБУТНЬОГО
Анотація. Студентам ПКНГ ПолтНТУ зараз дуже важливо знати англійську мову, адже матеріал про
нафтогазове обладнання, його маркування та кодування, а також інструкції до деякого обладнання та
характеристики написані англійською мовою. Зараз в Україні багато іноземних компаній, діяльність
яких направлена на розвиток науково-технічного прогресу в нафтогазовій галузі та надання сервісних послуг при бурінні глибоких свердловин, а також конструювання та виготовлення бурового інструменту. А це в свою чергу вимагає пошуку нових підходів та методів у викладанні іноземної мови для
більш ефективного засвоєння студентами матеріалу, щоб бути гарними спеціалістами та працюючи на
різних підприємствах вносити свій вклад в розвиток економіки України. Сучасність вимагає виходу на
ринок нової генерації працівників: молодих, енергійних, які володіють іноземними мовами, знайомі з
найновішими технологіями та обладнанням,готовими до міжкультурного та міжособистісного спілкування і співробітництва,здатністю до гнучкого мислення,що дозволить їм самостійно поновлювати свої
знання,розширювати професійний кругозір. Розширення меж міжнародної співпраці вимагає набуття
майбутніми фахівцями вміння іншомовного професійного спілкування.
Ключові слова: іноземна мовна, підготовка, професійна компетентність, мовна комунікація, міжнародне
співробітництво, комунікативні навички, професійно орієнтоване спілкування, професійне мислення.

ormulating the research problem. ToF
day, in the context of a comprehensive modernization of education, the issue of improving the
quality of training of future specialists in all fields

of activity, in particular, in oil and gas, is particularly relevant. With the growing interest in English
in Ukraine, the training of highly skilled specialists
is aimed at the fluency of the future skills of a for© Pochtakova I.V., Khlivetska Y.P., 2019
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eign language. In modern conditions, such professional foreign language training is impossible without using of innovative educational pedagogical
technologies. This aspect is an integral part of the
professional training of technical students at Poltava Oil and Gas College of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. Modern youth
better perceives educational material on electronic
media than in printed form. In addition, the use
of modern technology provides the development of
creative abilities of future professionals.
In the context of broad international relations
with other countries, it is important to communicate with foreign specialists, to develop professional-business and personal contacts with foreign
partners, colleagues, to read various publications
in a foreign language, which can’t be achieved without the use of innovative technologies. Educational
institutions are increasingly coming to a conclusion
about their expediency in studying a foreign language in their specialty [2].
Analysis of recent research and publications. The process of studying a foreign language
should be based on an approach that determines
the use of appropriate teaching methods and technologies aimed at developing the student's linguistic abilities and forming his foreign-language, professionally oriented competence. Learning a foreign
language can’t be separated from the professional
field of activity and is an integral part of the value. Modern society puts forward such a value as
professionalism, for the skill of the higher class, for
professional growth. Foreign language training, besides other values, helps to take foreign experience,
contributes to the development of the oil and gas
industry in Ukraine [4].
Selection of previously unsettled parts of
the general problem. Today's needs dictate a new
model of teaching a foreign language as a means of
professional communication, which will take into
account the specifics of the target and content aspects of teaching a foreign language in the context
of training specialists, in particular, the oil and gas
industry.
Reproduction of the context of the future specialty in its subject and social aspects in studying
the foreign language provides a high internal motivation. The study work acquires a personal meaning for students, because they see in it the contours
of the future specialty.
The purpose of the article. Specificity of professional activity determines the peculiarities of
practical mastering of foreign language communication. In the conditions of expanding international cooperation, a specialist requires the ability to speak foreign professional competence. This
aspect also determines the relevance of the theme
that the study of a foreign language is really an
opportunity for professional growth, a willingness
to be fully acquainted with the new, most effective
achievements in a particular field [3]. After all, the
state needs highly qualified specialists with knowledge of foreign languages, professionals willing to
participate in international cooperation and form
a new attitude towards Ukraine in Europe and in
the world. To communicate with foreign partners,
to present the results of their scientific researches,
to participate in joint projects provides the special-

ist with a foreign language competence. Such components are guarantors of continuous professional
growth and self-education.
Presenting main material. At Poltava Oil
and Gas College of Poltava National Technical University, students are proficiently studying foreign
languages for professional purposes. The development of skills and abilities of professional communication is carried out taking into account interpersonal relationships. It is based on the knowledge
gained during the study of specialized disciplines,
as well as on language skills and skills that have
been formed before but requiring a higher level of
linguistic and communicative competence.
No less important for the formation of foreign-language professional communication skills, in
our opinion, is teaching public speaking with presentation in English with the use of multifunctional
technologies. The skills of interactive communication, which are improved during the study, namely: receptions of effective interaction of the speaker
and the audience, the appropriate use of language
resources and non-verbal means of communication,
effective public speaking, presentations and their
proper design and presentation, become crucial in
the academic life of students and decisive in the
professional activity, meet the requirements of the
modern labor market, contribute to the career development of specialists from different fields [3].
Modern authentic educational materials offer
a large number of diverse games, including those
aimed at consolidating grammatical structures and
vocabulary, but mainly on the development of various oral communications. It should be noted that
the games form the basic syntactic models of the
statement, the ability to ask and answer the questions, express their own opinion, and formulate
a communicative intention (to command, to propose, to argue, to object, and to agree) [4].
The use of games during foreign language classes is an effective means of attracting and retaining attention. Games remove the psychological
barrier of communication fear; make it possible
to use language in real life situations. The games
provide an effective combination of motivation and
opportunities for language practice. Thus, using
this technique, you can quickly move from training exercises during classes to the actual communicative activity of learning oral communication.
Such teaching methods contribute not only to the
formation of future sociocultural competence in the
subject but also to the preparation for international
cooperation [5].
Modeling of professional situations in foreign
language classes in our educational institution activates students' educational activity, enrich their
information potential, raise their interest in the
specialty, develops the creative properties of a specialist in conjunction with the development of foreign and communicative competence. In this they
are assisted by modern information technologies.
A striking example of this is the resource for specialists in the fuel and energy complex SPE. This
is the largest organization that serves managers,
engineers, scientists and other professionals from
around the world in the oil and gas sector.
History begins at the American Institute of
Mining Engineers (AIME). This facility was found-
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ed in 1871 in Pennsylvania, USA, to develop the
production of metals, minerals and energy resources through the use of technology. The oil and gas
committee soon became an oil department of the
institute, membership grew, and interests among
participants were clearly delineated among mining, metallurgy, and oil specializations. In 1957 the
organization was formally established as a SPE,
which is part of the Institute of Mining Engineers.
In 1985, SPE became a separate organization.
It collects, distributes and exchanges technical
knowledge in the field of exploration, development,
production of oil and gas resources and related
technologies, giving specialists from different countries the opportunity to enhance their technical
knowledge and professional competence through
the possession of foreign communication skills.
Modeling professional activities involves the use
of various forms, such as discussing and evaluating
specific business situations, solving problems, developing consensus, business games, case studies.
The latter, as a rule, contain several tasks, because
the professional situation in them is particularly
complex. Variable use and interaction of all forms
of work - individual, dual, group, collective in solving a common task gives a wide space for communicative actions of participants of any composition,
with all the students of the group is constantly
maintained close interconnection [6].
An effective interactive method in teaching senior students is considered to be a kind of role-playing game – business game. Business game is a form
of reproduction of the substantive and social content of professional activity of a specialist, modeling the relations characteristic of this activity as
a whole. It allows creating new models of practice,
which corresponds to the goals of actualization of
future professionalism in modern conditions. With
the help of business games students develop a holistic vision of professional activity, its dynamics;
develops a problem-professional and social experience, theoretical and practical thinking in the future professional field [6].
SPE is a place for all modern professionals in
the oil and gas industry, regardless of residence,
experience or training. The Strategic Management
Plan has been translated into several languages.
SPE offers two types of membership: professional
and student.
Among the recent events taking place at the initiative of the SPE, can be called, the International
Fuel Congress, held from October 25 to 28, 2017 in
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the Ivano-Frankivsk National Technical University
of Oil and Gas. Demonstrating the professional level
and the ability to speak a foreign language on professional scientific issues, at this congress, a student
of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University on the topic "Preserving oil and petroleum
products in the complex of geotechnical conditions of
Ukraine" delivered a speech in English.
Participation of students in various programs
of this kind Poltava Oil and Gas College of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
considers the concept of free possession of young
specialists in foreign languages as an instrument for
integration into the Ukrainian and world scientific
space. The professional activities of specialists in the
oil and gas industry are carried out in oil companies,
where, in most cases, foreign languages are the language of communication. In this context, the priority
component of professional training of specialists is
the formation of their foreign-language communicative professional competence for their professional
growth. Conducting public speeches in a foreign language, presentations become decisive in professional
activities, meet the requirements of the labor market, facilitate the career growth of specialists not
only in the oil and gas industry, but also in other.
Foreign-language professional competence of
a future specialist in the oil and gas industry is
a complex formation that enables its ability to communicate in the process of foreign-language, professionally oriented communication, as well as create
and manage discourses on oil and gas professional
topics [1]. The essence of foreign language professional competence of a future specialist in the oil
and gas industry is revealed at a certain level of
possession of foreign language, speech, socio-cultural and professional knowledge, skills and abilities that make it possible to use language skills
depending on the situation of professional communication. The topic of formation of foreign language
professional competence of future specialists in the
oil and gas industry is extremely relevant [2].
Conclusions and future research. Consequently, an important role for the development
of the state belongs to skilled personnel who can
understand the importance of studying a foreign
language as an opportunity for professional growth
and self-realization in the modern world. It should
be noted that modern innovative technologies of
teaching a foreign language allow not only to develop the intellectual and creative abilities of future
specialists, but also their professional orientation.
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ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ АГАТИ КРІСТІ
Анотація. У статті досліджуються особливості індивідуального стилю у творчому доробку визначної англійської романістки ХХ століття Агати Крісті. Метою статті є ґрунтовний аналіз індивідуального стилю
Агати Крісті, окреслення стильових констант і домінант, що витворюють ідіостиль письменниці. У роботі
доведено, що для авторки характерний власний неповторний стиль, що поєднує не лише мовні, але й надмовні елементи. Стильовою константою творчості Агати Крісті є відповідна образна система, ґрунтовно
портретизована і описана відповідно до жанру (детектив, котрий розслідує злочин, і злочинець (причому
кожен із героїв може ним бути)). Авторка використовує багатий арсенал мовних засобів (іронія, епітети,
метафори, порівняння, гіперболізацію), які стають маркерами її індивідуального стилю.
Ключові слова: Агата Крісті, стиль, ідіостиль, жанр, іронія, метафора.
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Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

FEATURES AUTHOR'S STYLE OF AGATHA CHRISTIE
Summary. The article examines the peculiarities of the individual style of Agatha Christie, the English writer of the twentieth century. The purpose of the article is to analyze the individual style of Agatha Christie,
the definition of stylistic constants and dominant, which form the idiostyle of the writer. It is proved in the
work that the writer has a unique style that combines not only linguistic but also verbal elements. Agatha
Christie's style constant of creativity is a system of images that is described in accordance with the genre.
The author uses a rich arsenal of linguistic means (irony, epithets, metaphors, comparisons, hyperbolization),
which are markers of individual style.
Keywords: Agatha Christie, style, tradition, idiostyle, problem-thematic complex, genre.

остановка проблеми. Проблеми виП
вчення стилю у філологічній науці посідають чільне місце, оскільки творчість кожного

автора напрочуд індивідуальна. Для кожного
із митців характерний свій неповторний семантико-стилістичний «візерунок», який відрізняє
його від інших представників того чи іншого
виду мистецтва. Поняття стилю включає в себе
більш вузьке поняття «індивідуальний стиль».
У теоретичних розробках, присвячених вивченню індивідуальних стилів, науковці розробляли
методологію вивчення індивідуального й загального в стилі письменника. Поняття «ідіостилю»
не обмежується окремими творами, а характеризує всю творчість письменника у цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема вивчення ідіостилю має свою
історію. Філологи XX століття (Ю.М. Тинянов,
Р.О. Якобсон, В.В. Виноградов, Ю.М. Караулов, Б.М. Ейхенбаум, Б.О. Ларін, Ю.М. Лотман) всебічно досліджували поняття «індивідуальний стиль». Усіх дослідників об’єднує
спільна позиція щодо таких складових вищезазначеного явища, як системність, специфічність, цілісність, формально-змістова єдність,
поєднання загального та індивідуального, історичний розвиток. У сучасних працях використовується переважно термін «ідіостиль», введений у лінгвістичний обіг В.П. Григор’євим.
Важливі теоретичні розробки поняття «ідіостилю» належать І.А. Тарасовій (лінгвокогнітивний аспект), Н.С. Болотновій (комунікативний
аспект), В.А. Піщальниковій (психолінгвістичний аспект), М.П. Котюровій (функціонально-стилістичний аспект), О.Г. Фоменко (лінгвотипологічний аспект). Усі згадані вчені
співвідносять ідіостиль із внутрішнім світом
та світоглядом письменника.
© Пругло А.О., Сенчук О.О., Кушнірова Т.В., 2019

Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Ідіостиль ставав предметом вивчення численних дисертаційних робіт у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві та мовознавстві впродовж останнього
десятиріччя. Як правило, вивчається ідіостиль
письменника чи поета в цілому (О.В. Мазепова),
певний аспект його творчості, наприклад, домінантні мовосимволи в ідіостилі Ю.І. Яновського
(Л.В. Домилівська) тощо. Попри значне розмаїття наукових досліджень, поняття «ідіостиль»
і наразі детально вивчається. Тому метою нашої
наукової роботи є ґрунтовний аналіз індивідуального стилю Агати Крісті, окреслення стильових
констант і домінант, що витворюють неповторне
художнє полотно англійської письменниці.
Виклад основного матеріалу. Цікавість
до творчості Агати Крісті (1890-1976), найпопулярнішої англомовної письменниці, не вщухає
й досі. Твори цієї авторки перекладено 103 мовами світу та видано тиражем близько 2 мільярдів примірників. Протягом багатьох років Агата
Крісті була президентом Британського детективного клубу. За майже 60 років творчості вона
написала 68 романів, більше сотні оповідань
і 17 п'єс, що дає їй повне право бути титулованою «королевою детективу». Її книги захоплюють
читача вже з перших сторінок. Невеликі за обсягом, вони написані просто, без витончених мовних структур та елементів, зрозуміло, але не нудні і вимагають певних інтелектуальних зусиль.
Вона володіла даром, умінням, інтуїцією зацікавити читача своєю історією, що доводить, авторка
мала власний неповторний стиль, що відрізняв її
від інших письменників.
Стиль у нашому дослідження ми будемо розглядати як «формально-змістовну категорію,
складниками якої є не лише мовні (носії стилю),
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але й надмовні елементи (стилеутворювальні фактори) (тематика, проблематика, пафорс
та ін)» [2, c. 26]. При окресленні індивідуального
стилю необхідно враховувати стильові константи
і домінанти, що є маркерами ідіостилю автора.
Тематичне розмаїття творів Агати Крісті чітко відповідає особливостям жанру, класичного
детективу. Основними мотивами її творчості
стають таємниця і невідомість, що є втіленням
романтичної традиції. Як правило, центральною темою багатьох романів Крісті є загибель
героїв, а то і кількох, як, наприклад, у романі
«І не лишилось жодного». Час у романах письменниці окреслено не чітко: це може бути один
день («Вбивство за алфавітом»), кілька годин або
розтягуватися на довгі місяці. У деяких романах
поняття часу втрачається, тому досить складно окреслити часові межі відтворюваних подій.
Просторовий чинник у творах Агати Крісті не
локалізований, варіативний і може бути як замкненим (маєток, вілла або Солдатський острів),
так і відкритим (якесь селище), а саме місце злочину може зосереджуватися як у відкритому, так
і замкненому просторі. Зазвичай художній простір у романах Агати Крісті обмежений певними топосами: «Вбивство в Месопотамії» («Murder
in Mesopotamia»), «Сумний кипарис» («Sad
Cypress»), «Смерть на Нілі» («Death on the Nile»),
«Смерть приходить в кінці» («Death Comes as the
End»), «П'ять поросят» («Five Little Pigs») і т.д.
Стильовою особливістю творчості Агати Крісті є наявність любовної лінії у сюжеті твору,
котра додає ліричного струменю у жанр твору. Прикладами цього є твори: «Блідий кінь»
(«The Pale Horse»), «Прокляття для леді» («Ladies
Bane»), «Людина в коричневому костюмі»
(«The Man in the Brown Suit»), «Побачення зі
смертю» («Appointment with Death») і т. д.
Авторка – відомий містифікатор, котрий може
створити правдиву ілюзію того, що читач повністю контролює ситуацію, однак у ході розвитку
подій реципієнт губиться і робить хибні висновки: «Блідий кінь», «І не лишилось жодного»
(«And Then There Were None»), «Вбивство в Месопотамії» («Murder in Mesopotamia»). Хорошим
детективним ходом Агати Крісті стає думка, що
вбивцею виявляється той, хто був раніше виправданий. Наприклад, «Свідок звинувачення»
(«Witness for the Prosecution»), «Смерть на Нілі»
(«Death on the Nile»), «Час Зеро» («Towards Zero»),
«Смерть у хмарах» («Death in the Clouds»). Оригінальним стильовим рішенням авторки є припущення, що мотиви вбивства були у всіх, або
у більшості героїв, що призводить до роздумів
читача, хто ж усе-таки вбивця: «Вбивство в Східному експресі» («Murder on the Orient Express»),
«День поминання» («Remembered Death»), «Карти на столі» («Cards on the Table») і т.д.
Стильовою особливістю творчості авторки є використання дитячих віршів чи лічилок. Досить
часто вони використовуються для нагнітання
емоцій та створення відповідного психологічного клімату у творах. Наприклад, «П'ять поросят»
(«Five Little Pigs»), «Раз, два, пряжка тримається
ледь» («One, Two, Buckle My Shoe»), «Місіс Макгінті з життям розлучилася» («Mrs. McGinty's
Dead»), «Хікорі, Дигор, Док ... » («Hickory Dickory
Dock») і т.д. Домінантною рисою у творчості Ага-
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ти Крісті є глибокий психологізм, увага приділяється не доказовій базі, а психології вбивці.
«Карти на столі» («Cards on the Table»), «П'ять
поросят» («Five Little Pigs») і т.д.
Агата Крісті досить рідко портретує дитячі образи. Таких творів небагато: «Зло під сонцем» («Evil Under the Sun»), «Кривий будиночок»
(«Crooked House») [60].
Стильовою особливістю творчого доробку Агати Крісті є ейдологія, що характеризується різноманітністю та багатогранністю. Це і Еркюль Пуаро, чий образ легко пізнаваний вже із перших
сторінок романів, і міс Марпл, образ якої Агата
Крісті запозичила з життя, наділивши героїню
деяким рисами своєї бабусі. Мсьє Еркюль Пуаро («Вбивство в Східному експресі», «П'ять поросят», «Трагедія в трьох актах», «Смерть на Нілі»)
і Міс Джейн Марпл («Вбивство в будинку вікарія», «Труп в бібліотеці», «Фокус з дзеркалами»,
«І в тріщинах дзеркальний коло» і т.д.) – візитівка творчості Агати Крісті. Наділені дуальним рисами, вони різняться від інших героїв, оскільки
Агата Крісті надає їм унікальних характеристик,
зовнішніх та психологічних, що дає можливість
з легкістю відрізнити їх від інших.
Поряд з Еркюлем Пуаро і міс Марпл у творчості письменниці особливе місце посідають
нетипові герої: стомлені полковники і майори
у відставці, провінційні аристократи, які живуть
в оточенні сім'ї, пересічні громадяни, життя яких
викликало у Агати Крісті особливе зацікавлення. Героями Агати Крісті є Томмі і Тапенс Бірсфорд («Таємничий супротивник», «Партнери
розслідують злочини», «Брами долі» і т.д.), інспектор Баттл («Таємниця замку Чімніз», «Таємниця семи циферблатів», «Убити легко» та ін.),
письменниця Аріадна Олівер («Карти на столі»,
«Блідий кінь», «Місіс Макгінті з життям розлучилася», і т.д.), міс Сільвер («Справу закрито»,
«Павільйон», «Повернення мандрівниці», «Прокляття для леді») [1, c. 11].
Портретуючи героя, письменниця розглядає
його різнобічно: фізіологічному, соціологічному
і психологічному, даючи персонажу характеристику на усіх рівнях. Наприклад, фізіологічно
Ейкюль Пуаро змальовується маленьким бельгійцем з «яйцевидною головою», зеленими котячими (напевно, хитрими) очима і акуратними
чорними вусами, якими він дуже пишається. Екзотична зовнішність Пуаро виділяється на фоні
типово англійського, традиційного оточення, що
робить персонажа незвичайним, не схожим на
інших слідчих [3, c. 45].
Соціологічний чинник портрета Пуаро прописаний досить детально: він бельгієць, у літах,
холостяк, відставний інспектор. Його «іншість»
дає можливість побачити англійське життя ніби
ззовні, побачити його через світобачення людини
іншої культури. Щодо психологічного чинника,
то він теж детально виписаний: Пуаро акуратний, самовпевнений, часом занадто, а будь-яке
вбивство сприймає близько до серця, як власну
поразку; він легко нехтує англійськими умовностями і порядками, не любить подорожувати
та має нетрадиційне мислення. Пуаро – тонкий
психолог, його висновки часто ґрунтуються на
знанні людських характерів (а не на доказах
та алібі), він може проводити досить незвичайні
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паралелі й аналогії; знайти вбивцю йому можуть
допомогти чиїсь асоціації і враження, а можливо,
і спогади з дитинства .
Для деталізації портретування авторка використовує певні стилістичні засоби, що часом
стають рушієм емоційної напруги. У таких випадках авторка використовує метафори: «I was
in fever of impatience to get all the facts» [5, c. 17].
Часто письменниця вдається до антитези, яка
дозволяє охарактеризувати подію чи героя різнобічно, із різних ракурсів бачення. «In one sense
nothing, in another sense everything» [6, c. 117].
За допомогою перифраза у творчості Агати
Крісті відтворюються домінантні мотиви таємниці, секрету тощо. «Some forty feet below was a dark
heap of something that looked like old clothes»
[4, c. 89]. Тут перифраз «щось, схоже на купу старого одягу» використовується для підсилення емоційного ефекту. За сюжетом дізнаємося, що спочатку
головний герой чує слабкий крик, потім бачить
"купу одягу" і, спускаючись, розуміє, що людина
уже не жива. Таким чином, Агата Крісті описує ситуацію через ракурс бачення героя, подає його точку зору на події, оскільки герой стоїть на вершині
пагорба і не може розібратися у ситуації.
У авторському тексті часто зустрічається термінологія: «Well, there's curare» [8, c. 143]. «And
Superintendent Battle you doubtless know», said
Mr. Shaitana» [6, c. 201]. Агата Крісті часто використовує терміни у своїх творах, передовсім це
назви медичних препаратів (переважно отрути)
або посади, що їх обіймають пересічні персонажі.
Для художнього простору творів Агати Крісті характерна наявність архаїзмів, які додають
доробку певної «класичності», «англійськості».
«Whatever else she was, she was a lady!» [4, c. 118].
Цей мовний засіб використовується для уточнення портретування: героїня позиціонує мебе
«леді». Поряд із архаїзмами у романах А.Крісті
зустрічається іноземна лексика: «You may
expect me on the eighteenth. Mille remerciments!»
[59, c. 192]. «Pardon, Madame," he said, wiping
his eyes» [8, c. 39]. « Je crois bien. Mon ami, we
must get after the Meredith girl – and quickly!»
[7, c. 132]. Оскільки часто головним героєм є Пуаро,
для якого рідною мовою є французька, а англійською він володіє недостатньо, тому, щоб закцентувати на чомусь увагу або підкреслити якусь
думку, він використовує іншомовні запозичення,
які влучно передають основну думку.
Авторка часто вдається до порівнянь: «...He
walked like a tiger...» [9, c. 39]. У цьому випадку
герой порівнюється із тигром, оскільки до пор-
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трета додаються основні риси тварини. Герой має
«тигрову ходу», тобто пружинисту, легку, що передає характер вбивці, людини обережної, обачної, готової до ризику у разі необхідності. «Linda
was as awkward as a young colt and as prickly as
a hedgehog» [5, c. 17]. За допомогою порівняння
з незграбним лошам і колючим їжаком Агата
Крісті точно описує підлітка – "гидке каченя", котрий невпевнений у собі та своїх силах. «She was
dressed in glittering green and looked a little like
a mermaid» [8, c. 59]. Порівняння дівчини у зеленій сукні з русалкою є натяком на те, що вона
така ж підступна як і казкова героїня, і може
звести закоханого в неї героя зі світу.
Часом авторка вдається до гіперболізації:
«A man of the world!» [5, c. 48]. У цьому випадку
за допомогою гіперболи наратор у комічній формі
констатує професіоналізму персонажа. Стильовою
особливості прози Агати Крісті є його іронічність:
«The next five minutes were spent in a struggle that
did credit to Bobby's dentist» [7, c. 115]. «It's most
exciting to have a romantically poisoned friend».
«All that morphia – enough to kill five of six people –
and I am alive and kicking!» [9, c. 121]. Часом жанр
романів можна визначити як трилер, тому іронія вводиться в текст задля прощення жанрових
ознак. Іронія часом поєднується із мовними повторами, які використовуються задля акцентуації ситуації чи деталізування поведінки героїв.
«Frankie felt still more ashamed. It was a mean
thing she was doing – mean mean – mean » [9, c. 51].
Задля
підсилення
емоційного
ефекту
у художньому просторі використаються епітети:
«She was also a hot-headed feminist ...» [5, c. 53].
«A big, square, wooden-faced man moved forward»
[5, c. 17]. «Beatrice King was a short rather slylooking girl with adenoids» [6, c. 115]. Епітети
використовуюся при портретуванні персонажів,
для більш яскравої візуалізації.
Висновки з проведеного дослідження
і перспективи. Творчість англійської письменниці кінця ХІХ–ХХ століття напрочуд яскрава
та різнобарвна. Для мисткині характерний свій
неповторний стиль, що поєднує не лише мовні,
але й надмовні елементи. Стильовою константою
творчості Агати Крісті є відповідна образна система, ґрунтовно портретизована і описана відповідно до жанру (детектив, котрий розслідує злочин, і злочинець (причому кожен із героїв може
ним бути)). Авторка використовує багатий арсенал мовних засобів (іронія, епітети, метафори,
порівняння, гіперболізацію), які стають маркерами її індивідуального стилю.
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ КОМБІНАТОРНОЇ СЕМАСІОЛОГІЇ:
ВІД ТЕОРІЇ СПОЛУЧУВАНОСТІ ДО КОМБІНАТОРНОЇ СИНТАГМАТИКИ
Анотація. У статті розглянуто передумови становлення комбінаторної семасіології, починаючи від античних витоків уявлень про закони зв’язків слів у висловленні до сучасних концепцій. Основну увагу
зосереджено на аналізі перших положень теорії сполучуваності, сформульованих у царині синтаксису
словосполучення М.В. Ломоносовим. Згодом вони були розвинуті крізь призму психологічних законів
асоціацій М.В. Крушевським та власне сполучуваності слів, результатом якої стає утворення нових смислів (Л.В. Щерба). Зроблено припущення, що передумовами для становлення комбінаторної семасіології у
XX столітті стали: теорія синтаксичної і лексико-граматичної сполучуваності, теорія валентності і теорія
комбінаторної синтагматики. Ці теорії у сучасній когнітивно-орієнтованій лінгвістиці трансформувалися
в окремі положення теорії концептуальної інтерграції.
Ключові слова: синтаксис, сполучуваність, синтагматика, валентність, семасіологія, комбінаторика.

Romanenko O.P.

Kyiv National Linguistic University

STAGES OF DEVELOPMENT OF COMBINATORIAL SEMASIOLOGY:
FROM THEORY OF CO-OCCURRENCE TO COMBINATORIAL SYNTAGMATICS
Summary. In the article are considered the pre-conditions of becoming of combinatorics semasiology, starting
from the primary sources of ancient ideas about the connection rules of words in expression to modern conceptions. Basic attention concentrated on the analysis of the first positions of theory of co-occurrence, in area of
syntax of word-combination by М.V. Lomonosov. Afterwards they were developed through the prism of psychological laws of associations of М.V. Krushevsky and actually compatibility of words, formation of new senses
(L.V. Shcherba) becomes the result of that. The pre-conditions for becoming of combinatorical semasiology in
XX century became: theory of syntactic and lexico-grammatical co-occurrence, theory of valency and theory of
combinatorial syntagmatics. These theories in the modern cognitive linguistics were transformed in separate
positions of theory of conceptual integration.
Keywords: syntax, co-occurrence, syntagmatics, valency, semasiology, combinatorics.

остановка проблеми. Протягом тривалоП
го часу в лінгвістиці зберігають свою актуальність ті теоретичні концепції, які пропонують
нові підходи до вивчення функціонально-мовленнєвого аспекту мови, що вплинув на введення
теорії сполучуваності слів у функціонально-комунікативне річище синтагматики лексичних одиниць в цілому та інтересом до вивчення когнітивного аспекту сполучуваності слів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Комбінаторна семасіологія (М.В. Влавацька,
В.Г. Гак, М.М. Маковський та ін.), зорієнтована
на розкриття всіх можливих семантичних (експліцитних й імпліцитних) потужностей слова
крізь призму різних типів його сполучуваності.
Відтак, теоретичними складовими комбінаторної семасіології стала теорія сполучуваності слів
(Ю.Д. Апресян, В.Г. Гак, М.М. Маковський), яка
пізніше перейшла в площину синтагматики
(Ю.Д. Апресян, О.С. Ахманова, В.В. Виноградов,
В.Г. Гак, А. Гудавичус, І.О. Мельчук, М.В. Нікітін, Д.М. Шмельов та ін.), що досліджує правила сполучуваності (дистрибутивної (Н.З. Котелова, В.В. Морковкін, З. Харріс, Д.М. Шмельов)
і валентнісної (С.Д. Кацнельсон, Г.Л. Тен’єр,
Д.М. Шмельов, Степанова М.Д. та ін.) мовних
одиниць або їх елементів, та комбінаторики
(Н.Г. Архіпова, М.В. Влавацька, М.М. Маков
ський, І.О. Мельчук), на меті якої є вивчення
комбінацій слів, що підпорядковані певним комунікативним завданням і які можна утворити
із заданої кількості слів за допомогою різнома-

нітних когнітивних і логічних операцій/правил/
механізмів.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Створення та розробка
теорії сполучуваності слів пройшла еволюцію від
розділу синтаксиса до самостійної теоретичної
дисципліни – комбінаторної семасіології, метою
якої є вивчення комбінаторно-синтагматичних
властивостей мовних одиниць.
Метою статті є дослідження етапів розвитку
теорії сполучуваності, а згодом і комбінаторної
синтагматики, які стали теоретичними складовими комбінаторної семасіології.
Виклад основного матеріалу. Сполучуваність як лінгвістичне явище – це основна властивість мовних одиниць, яка забезпечує їх функціонування в мовленні [22], а тому шляхи його
вивчення варто шукати на перетині синтаксису,
лексикології та власне семасіології.
З позицій синтаксису питання сполучуваності
слів намагалися осмислити ще античні філософи.
За В.В. Виноградовим, Аполлоній Дискол терміном «синтаксис» позначав зв’язки між словами
у реченні, а також між сполученнями звуків, складів та слів композитів. Головне завдання синтаксису, на його думку, полягає в об’єднанні слів у реченні. За його спостереженнями, звуки та склади
поєднуються у слова не хаотично, а згідно з певними правилами, так само і слова об’єднуються
в реченні на основі закономірних синтаксичних
зв’язків, характер яких зумовлений належністю
слова до конкретної частини мови [5, с. 10].
© Романенко О.П., 2019
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Ці філософсьскі ідеї, за словами В.В. Німчука, згодом знайшли продовження у граматиках
Лаврентія Зізанія (1596) та Мелетія Смотрицького (1691). Саме у праці М. Смотрицького
«Грамматіка славєнскія правилноє синтагма»
уперше було вжито термін «синтагма» на позначення особливостей поєднання слів за допомогою синтаксичних зв’язків узгодження
й керування [12]. Проте тодішні перші погляди
граматистів на проблему сполучуваності слів
грунтувалися лише синтаксичних властивостях
елементів мовлення, а функції та значення словосполучень у різних видах речень до уваги не
бралися. І лише, починаючи з праць М.В. Ломоносова, було поступово звернуто увагу на зв’язок
між синтаксисом та мисленням, синтаксисом
та морфологією, синтаксисом та лексикою, а
відтак, закладено основи вчення про сполучуваність слів, що належать до різних частин мови.
Як зазначає В.В. Виноградов, у лінгвістичній
теорії XVIII ст. – першої половини XIX ст. сполучуваність слів уже розглядають як феномен,
пов’язаний із синтаксисом і лексикологією.
О.Х. Востоков досліджує взаємодію лексичних
значень та синтаксичних зв’язків слів, тобто роль
значення мовних одиниць у структурі семантично зумовлених, лексично обмежених типів словосполучень [5, с. 180]. Виходячи із властивостей
синтаксичних категорій та конструкцій, а також
внутрішніх (синтагматичних) зв’язків слів різних груп, виникає зародження та становлення
теорії сполучуваноті, яка на той час ще не мала
назви самостійного наукового напряму.
У подальшому мова досліджується як
система, і будь-яке її явище сприймається
у взаємозв’язку з іншим явищем: слово виявляє
свої якості лише в оточенні інших слів. Реакцією на такий вектор у 60-70-х років XIX століття
стає розробка різних питань синтаксису. Важливими у цьому плані є роботи О.О. Потебні,
який зазначав, що «граматична форма повинна узгоджуватися зі своїми синтаксичними
відношеннями. адже вона і пізнається за цими
відношеннями» [15, с. 19]. Зокрема учений аналізував іменну та дієслівну синтаксичну комбінаторику, але залишав поза межами своїх
досліджень лексику, що впливає на процес поєднання мовних одиниць [5, с. 341]. Уважаючи
просте речення основною синтаксичною одиницею, О.О. Потебня не приділяв належної уваги
словосполученню.
Натомість академік П.Ф. Фортунатов припускав, що «словосполучення використовуються
не тільки в структурі речення, але й у системі
позначень» [21, с. 182]. На його думку, питання
про типи словосполучень як словесних позначень або виражень надає дослідникові матеріал для вивчення різноманітних відношень між
словами в реченні [21, с. 182].
Але попередні спостереження показують, що
у другій половині XIX століття питання сполучуваності не були остаточно вирішені, оскільки
вивчалися лише на базі відношень слів як різних частин мови у словосполученні або реченні
Подальші дослідження сполучуваності сягають ідей І.О. Бодуена де Куртене, який, за
словами В.В. Виноградова, відкривали «широкі можливості вивчати мову ... не тільки у стані

синхронічної нерухомості, але й у синхронічній
«кінематиці»... [4, с. 12–13].
Учень і послідовник І.О. Бодуена де Куртене, М.В. Крушевський вважав, що системність
мови підтримується психологічними за своєю
природою законами асоціацій. Уперше вчений
надає розширене тлумачення понять «асоціація
за суміжністю» та «асоціація за подібністю». Ці
способи групування слів у мові «перетворюють
безліч слів в одне граматичне ціле. Завдяки
асоціації за суміжністю слова утворюють координовану систему, а асоціації за подібністю впорядковують їх у ряди» [5, с. 149]. Його постулати
пояснюють структуру мови та закономірності
системних зв’язків, які пізніше в лінгвістиці
вживаються як асоціативні та синтагматичні у Ф. де Сосюра, парадигматичні та синтагматичні відношення у Л. Єльмслєва, відношення
селекції та комбінації у Р.О. Якобсона [3].
Суттєвим є те, що М.В. Крушевський пов’язує
залежність значення слова від його вживання
з дією «закону зворотного зв’язку між обсягом
і змістом»: «чим ширше вживання слова, тим менше змісту воно буде в собі містити» [1, с. 35–42],
тобто збільшення (розширення) синтагматики
слова призводить до зменшення (звуження)
його парадигматики, та навпаки. Ці факти доводять, що М.В. Крушевський започатковує
теорію валентності та сполучуваності в мовознавстві (яку переважно приписують Л. Теньєру
і С. Кацнельсону).
На розвиток теорії сполучуваності також
вплинули дослідження О.В. Добіаша, який
у творах «Синтаксис Аполлонія Дискола» (1882)
та «Досвід семасіології частин мови та їх форм»
(1897) будує систему синтаксису на семасіологічній основі. Вчений наголошує, що «при визначенні значення слів не можна забувати про
їх здатність приєднувати до себе інші слова.
Визначивши значення одного чи іншого слова, ми встановлюємо і роль його як частини
мови» [5, с. 376]. Головною частиною мови, за
О.В. Добіашем, вважається дієслово, завдяки
своїй здатності відмінюватися (на цьому наголошував і Л. Теньєр.
Усі ці ідеї було розвинуто у 30-ті роки ХХ ст.
Л.В. Щербою, якого уважають засновником теорії сполучуваності, який уводить у наковий обіг
термін «синтагма», під яким розуміє «інтонаційно-значеннєву єдність, яка виражає в даному контексті та в даній ситуації одне поняття
і може складатися з одного слова, групи слів і цілого речення», іншими словами, це «фонетична єдність, що виражає єдине значеннєве ціле
в процесі мовлення – думки» [23, с. 326–327].
Основна заслуга Л.В. Щерби полягає у втому,
що він звернув увагу на закони сполучуваності
слів, маючи на увазі «не лише правила синтаксису, але, що важливіше, – правила складання
смислів, що дають не їх суму, а нові смисли»
[23, с. 68] (це ті положення, на яких грунтуються механізми сучасної теорії концептуальної інтерграції Ж. Фоконьє і М. Тернера).
Продовжили розробку теорії синтагм В.В. Виноградов, О.О. Реформаторський та інші лінгвісти. В.В. Виноградов [5, с. 41–42] припускав, що
словосполучення цілком достатньо, щоб виявити
зв’язки між словами та їх формами. Ця ідея була
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покладена в основу розробки типології синтаксичних зв’язків, насамперед, започаткувала дослідження проблем взаємодії лексики та граматики.
Протягом усього ХХ ст. найбільша увага
у питаннях сполучуваності або синтагматики
приділялась синтаксичному аспекту. Для виявлення синтаксичних відношень розроблялися
спеціальні процедури сегментації або членування тексту (мовлення), які дозволяли відокремити та відділити одну одиницю від іншої, спираючись на властивості її контрасту з сусідніми
одиницями: «З одного боку, слова в мовленні,
поєднуючись одне з одним, вступають між собою у відношення, що базуються на лінійному
характері мови, який виключає можливість вимови двох елементів одночасно. Такі сполучення можна назвати синтагмами» [18, с. 155–156].
Ідеї Ф. де Сосюра обговорювалися у всіх школах структуралізму, де були визначені загальні
принципи комбінування знаків при формуванні висловлювання (А. Мартіне).
Для виявлення структурних зв’язків у динамічному синтаксисі Л. Теньєр вводить термін «валентність» – можливість дієслова «приєднувати до себе певну кількість актантів...»
[20, с. 250]. Але поняття «валентність» лінгвіст
співвідносив лише з дієсловом і у зв'язку з цим
за кількістю актантів розрізняв авалентні (безособові), моновалентні (неперехідні), дивалентні
(перехідні) і трівалентні дієслова. Надалі теорія
валентності як суміжний напрям загальної теорії сполучуваності стала розроблятися багатьма лінгвістами. Паралельно теорію валентності
розробляє С. Кацнельсон, який уважає, що вона
пов’язана зі здатністю слова вступати у зв’язки
з іншими словами на основі лексичного значення. Такий погляд наблизив розуміння валентності до лексичної сполучуваності.
Сучасні лінгвісти (О.О. Селіванова) розрізнення термінів «валентність» і «сполучуваність»
[16, с. 56] будують на характері зв’язків: валентність розглядається як явище одностороннього
зв’язку (сильне слово підпорядковує собі інші
слова), а сполучуваність є двонаправленою категорією (поєднуються один із одним різні класи
слів і не визначається пріоритет лише за однією
частиною мови або певний напрям сполучення).
Валентність – це явище мови, а на рівні мовлення воно знаходить своє вираження у дистрибуції слова, тобто в його оточенні, у конкретних
словосполученнях. Відтак, валентність співвідноситься із дистрибуцією як мова і мовлення
[13, с. 115].
Традиційно вирізняють лексичну та семантичну дистрибуцію. Лексична дистрибуція розглядається як специфіка сполучуваності лексичних одиниць із тотожними або близькими
значеннями, а при семантичній дистрибуції реалізуються різні поєднання в словосполученнях.
О.І. Смирницький зазначає, що дистрибуція
лексем виявляється та існує завдяки лексикосемантичним зв’язкам між лексемами. Окремі
слова можуть зв’язуватися за змістом. І така
дистрибуція лексем за змістом можлива лише
завдяки тому, що у свідомості людини відображаються зв’язки та відношення між предметами та явищами реального світу [17, с. 115].
Дистрибутивний аналіз ґрунтується на тому,
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що одиниці мови можуть бути визначені через
їх оточення, через зв’язки з іншими одиницями
того ж рівня [17].
Отже, співвідношення понять «валентність»
і «дистрибуція» визначається як співвідношення категорії потенційного і реального. Сама ж
дистрибуція характеризується як реалізація
здатності слова вступати у різноманітні синтагматичні зв’язки, при чому ця властивість закладена у самому слові [13, с. 115–116].
Виходячи з цього, у найсучасніших працях
синтагматику розглядають як правила сполучуваності однорівневих мовних одиниць у широкому та вузькому значенні. За М.В. Влавацькою, в широкому значенні – це розрізнювальна
функція мовних одиниць, які є позиційно залежними і утворюють синтагму чи фразу, яка
є синтаксичною, інтонаційною та семантичною
єдністю. У вузькому – синтагматика – це підсистема мови залежно від обраної одиниці аналізу,
яка призначена для опису відношень в межах
цієї підсистеми [6].
Залежно від функцій М.В. Влавацька виділяє синтаксичну синтагматику, що вивчає синтаксичну сполучуваність мовних одиниць або
закономірності поєднання граматичних класів
слів у мовленні. Слідом за В.Г. Гаком, вона виділяє також семантичну синтагматику, де загальні семи, повторюючись у словах, що стоять
у синтагматичному ряді в межах речення, ніби
підтримують одна одну [6].
Нині синтагматика набула нового вектору
обговорення і перейшла у площину комбінаторної семасіології (Ю.Д. Апресян, М.В. Влавацька,
В.Г. Гак, М.М. Маковський та ін.), зорієнтованої
на розкриття всіх можливих семантичних (експліцитних й імпліцитних) потужностей слова
крізь призму різних типів його сполучуваності.
Однією зі складових комбінаторної синтагматики/семасіології є лінгвістична комбінаторика – поняття, яке з’явилося на початку 60-х років ХХ ст. у зв’язку з машинним перекладом і під
яким розуміють (М.М. Маковський) «складання
та вивчення комбінацій слів, які підпорядковані певним комунікативним завданням за даних
умов їх реалізації і які можна увторити із заданої кількості слів». «Комбінаторика виявляється на всіх рівнях мови і є основним принципом
організації всіх без вийнятку мовних одиниць,
формою їх існування, еволюції та взаємодії»
[10, с. 5–7].
Висновки і пропозиції. Підсумовуючи, зазначимо, що етапами розвитку комбінаторної
семасіології, в рамках якої зародилася та розвинулася теорія сполучуваності, а згодом і синтагматика, стали вчення М.В. Ломоносова про
функції та значення словосполучень, психологічні закони асоціацій М. В. Крушевського
та погляди Л.В. Щерби на утворення нових
смислів у процесі сполучуваності слів. Накопичений протягом численних століть теоретичний
і практичний матеріал у XX столітті став передумовою виникнення та розвитку теорії валентності (М.В. Крушевський, Л. Теньєр, С. Кацнельсон), комбінаторної семасіології (Ю.Д. Апресян,
М.В. Влавацька, В.Г. Гак, М.М. Маковський)
та теорії концептуальної інтерграції (Ж. Фоконьє і М. Тернер).
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Summary. The concept of developing e-portfolios is based on the fact that the reflective practice of creating portfolios enables students to document and track their learning; develop an integrated, coherent picture of their
learning experiences; and enhance their self-understanding. This process enables the students to plan and proceed towards their future goals and allow them to showcase their skills and knowledge to prospective employers
and research supervisors. An assessment tool has been developed and implemented for assessment of learning
in the design and development of evidence based e-portfolios. These portfolios included students' skills and competencies in formal and non formal settings as well as their informal learning. Students can evaluate their own
learning and therefore, are better prepared to pursue their future career goals. Findings of this study suggest
that design and development e-portfolios provide an appropriate platform for integrative learning where students can visualize the links between the different concepts learnt throughout their course of study and beyond.
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ЕЛЕКТРОННЕ ПОРТФОЛІО ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ АКАДЕМІЧНИХ
ДОСЯГНЕНЕНЬ СТУДЕНТІВ
Анотація. У статті розглянуто концепцію розробки електронних портфоліо, яка базується на тому, що
рефлексивна практика створення портфоліо дозволяє студентам документувати та відстежувати своє академічне навчання, розробити інтегровану, цілісну картину свого досвіду навчання та підвищити її саморозуміння. Цей процес дає змогу студентам планувати і досягати своїх майбутніх цілей, дозволяти продемонструвати свої навички та знання потенційним роботодавцям. Висвітлено інструментарій створення
епортфоліо на базі хмарних сервісів. Підбірку хмарних сервісів здійснено з урахуванням забезпечення
ними достатнього функціоналу для розміщення онлайн-портфоліо та найбільш ефективної презентації
власних досягнень. Результати дослідження показують, що електронні портфоліо забезпечують платформу для інтегративного навчання.
Ключові слова: електронні портфоліо, самопрезентація, професійні якості, конструктивізм, оцінювання.

ormulating the research problem. E-portfolio
F
has been used successfully in both learning
and assessment in a number of disciplines including
the Arts, Humanities and Social Sciences. In last few
years computer science and engineering education
faculty and students have been introduced to the concept of e-portfolios. Students have found the advantages of e-portfolio to showcase their work particularly for employment purposes [7]. However e-portfolios
are not without their challenges [4; 5] identify a number of issues including: the time intensive nature of
development; difficulties in mastering the use of the
software; and issues of privacy. Perhaps more importantly [3], assert that without a central focus on reflection, eportfolios are in danger of becoming simply
a collection of information rather than a mechanism
for the development of meaningful knowledge. In order to determine whether such a process has occurred
criteria for the assessment of reflection within the
e-portfolio context are needed [2].
Analysis of recent research and publications. In addition to student learning and identity,
assessment is one of the most widely addressed issues in the literature relating to ePortfolios. Assessment in the prior literature refers to institutional

processes for measuring learning, often for accreditation purposes, curriculum reviews, or student
evaluations. Institutional assessment practices have
often been researched as case studies (Lowenthal,
White & Cooley; Shada, Kelly, Cox & Malkik). Penny Light, Chen, and Ittelson examined assessment
practices through ePortfolios, with an emphasis on
documenting learning. Ring and Ramirez described
how ePortfolios are used for general education requirements at one university in order to “build
a mechanism through which core competencies can
be both demonstrated and evaluated” [7, p. 187].
On college campuses throughout the United
States, there has been a shift towards assessing
a student’s education through learning artifacts
and outcomes, instead of traditional measures
such as grades and graduation rates (Association
of American Colleges and Universities). The trend
is prompted in part by accreditation agencies,
which are requiring more comprehensive evidence
of learning, and by professional organizations that
encourage institutions to document learning outcomes. Additionally, new pedagogical approaches
encourage college faculty and staff to guide students in authoring their own learning [3]. These in© Rudenko I.M., Rudenko S.I., Saienko L.V., 2019
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fluences in higher education have fueled growth in
student electronic portfolios (i.e., ePortfolios).
Selection of previously unsettled parts of
the general problem. Recognizing the significant
contribution of scientists and a large number of scientific publications on the development of ePortfolio
models, which emphasize the relevance of the study,
directions of organizational and economic operation.
The purpose of the article. In this article we
address two basic aims of the project: (1) to design
ePortfolio models for teaching, learning and assessment use, and (2) to apply valuable real-life lessons
for integrating the use of ICT (specifically the portfolio approach) in teaching, learning and assessment processes.
Presenting main material. The project is designed to have several benefits:
1) Allowing both faculty and students to evaluate student growth and progression towards learning goals.
2) Encouraging students to reflect on their own
growth and development.
3) Serving as a tool to guide the student in their
academic and professional planning.
4) Helping students to see how course work relates to real world practice.
5) Helping students to see the interrelatedness
of course learning as well as how course learning
translates into their own development towards
learning goals.
6) Providing a flexible assessment measure that
gives students both more control and more opportunities to succeed.
7) Offering a student centered way to measure
student mastery of learning goals that encourages
deep learning.
8) Helping to serve as an empowerment tool by
providing a mechanism for primarily first generation, low income, academically underprepared, minority learners to engage in a dialogue about their
learning and accomplishments.
9) Providing a mechanism by which students
can showcase their talent which can be used by
students for professional promotion when looking
for internships and/or permanent employment [4].
Generally, ePortfolio is as a web-based file system where users can upload files of any type, orga
nize them and then reference, and share them. Over
the last years, around the world, the prominence of,
and interest in, e-portfolios in all sectors of higher
education has grown, driven in part by national policy and lifelong and personalised learning initiatives.
The Joint Information Systems Committee (JISC)
in UK funds a national services ePortfolio; according to this organization, the picture has often been
a complex one, with confusion over what an 'e-portfolio' is. There is no ‘universal’ definition in the literature. Different authors see it as a tool or a system to save assignments to demonstrate work, to
track accreditation or as assessing academic success
(Hewitt; Santos; Wolf & Siu-Runyun), or as a way for
people to tell stories about their life (Hellen Barret).
An educational portfolio is a purposeful collection of
student work that exhibits the students’ efforts, progress, and achievements in one or more areas (Paulson, Paulson & Meyers). According to JISC web site,
fundamentally an 'e-portfolio' is the product created
by learners, a collection of digital artefacts articulat-

ing experiences, achievements and learning. Coterill
states that in general, an ePortfolio is a purposeful
collection of information and digital artifacts that
demonstrates development or evidences learning
outcomes, skills, or competencies. The process of
producing an ePortfolio (writing, typing, recording
etc.) usually requires the synthesis of ideas, reflection on achievements, self-awareness, and forward
planning; with the potential for educational, developmental, or other benefits. Specific types of ePortfolios can be defined in part by their purpose (such
as presentation, application, reflection, assessment,
and personal development planning), pedagogic design, level of structure (intrinsic or extrinsic), duration (episodic or life-long), and other factors.
An ePortfolio can be created and used by individuals, communities and/or organizations to archive and share learning and culture acquired from
informal, non-formal and formal learning environments; provide evidence or verification of learning
in a dynamic, multimedia fashion; manage personal and collective learning to maximize usage and to
plan; and showcase or promote particular assets as
required. Looking at the history of the ePortfolio, as
sweeping generalizations, it has been used in [5]:
• primary and secondary education as a tool for
demonstration of learning;
• in higher and post-secondary education for the
assessment of learning;
• lifelong learning to enable continuous “reflective” learning and to inventory all types of learning;
• the workplace for the recognition of work experience and workplace training, for recruitment
and targeted training, and for career advancement;
• eLearning for Learning Management Systems
and Knowledge Management through both online
tools and web-based services; and
• organizational and/ or economic development
through asset mapping and quality assurance.
There are different terms and definitions of an
ePortfolio in educational and scientific literature.
It can be described as a means of collecting (formal
and informal) evidence of achieved knowledge and
skills for the purpose of self-presentation (career
ePortfolio or showcase ePortfolio). Grant shows how
definitions of an ePortfolio stretch between 11 e Portfolio as a tool for formative assessment of knowledge
and skills more traditional and more contemporary
views. In earlier cases ePortfolio used to be defined
as a means of collecting formal proofs of learning.
Contemporary definitions conceptualise an ePortfolio as a description/demonstration of learning paths,
career, experiences and achievements. The basic aim
of such an ePortfolio is to improve student’s learning
through the processes of selfreflection of his/her own
learning and interaction with others [5].
Barrett distinguishes between three basic aims
of the ePortfolio in education – learning, assessment and presentation. A learning ePortfolio is
formative in nature and is directed towards personal development of students through self-reflection and self-evaluation. An assessment ePortfolio
includes students’ reflection on their school experiences, activities and a selection of evidences, which
demonstrate their skills development with the purpose of assessment. According to Barrett, the third
aim of ePortfolio is self-presentation for the purpose of searching employment [1].
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Baumgartner formed a taxonomy which distinguishes between 12 types of ePortfolios. The highest
level of his taxonomy is represented by a reflection,
development and presentation portfolio. Each type
can be further subdivided, depending on who owns
it (depending on its author). The two types of the
reflection ePortfolio are a) personal portfolio (learning ePortfolio), with the basic aim of knowledge and
competences acquisition and b) the organizational ePortfolio (assessment ePortfolio), focusing on
evaluation of knowledge and competences. The two
types of the developmental portfolio are a personal
developmental portfolio (it supports development of
student’s personality) and a career portfolio (it is organizational and supports professional career) [2].
A growing number and variety of ePortfolio
tools and services are available online, categorized
broadly as either education based or employment
based. In the education and training realm, some
institutions are choosing to build bespoke ePortfolio tools, while others choose from among some of
the following samples [6].
• Avenet's efolio3 is a Web-based portfolio management system that enables students, professionals, educators and others to organize, manage and
display career and educational information to advance educational and career objectives. Membership in the Learning Innovations Forum d’Innovations d’Apprentissage (LIfIA)4 includes access to
a career ePortfolio through Avenet, and FuturEd
will be conducting research on this international
ePortfolio initiative5 as it relates to the ePortfolio
2010 initiative.
• Epsilen Portfolios6 is a comprehensive Electronic Portfolios Management System designed
and developed at the Indiana University UPUI
CyberLab. Epsilen Portfolios offers a Web environment for students, faculty, alumni, and professional individuals to build personal portfolios. While it
is designed for the academic environment, it is adaptable to the workplace.
• Nuventive’s iWebfolio is a flexible, Web-based
personalized portfolio with the power to store and
present a lifetime’s worth of experience. Individuals can use iWebfolio to easily create an unlimited
number of customized portfolios for school, job applications, or any use imaginable, while controlling
who sees specific portfolio information. Because
iWebfolio is viewable with any standard browser,
authorized users can access portfolios anytime, anywhere in the world [7].
ELGG7, a social networking platform developed
out of the University of Edinburgh. ELGG is an
open source learning platform quite different from
the portfolio tools listed above; it is similar to MSN
My Space8 in that it is a place where a person establishes his/her identity, then reaches out to share
with others. As such, it is linked to social capital
rather than human capital management.
A highly significant feature of any system is of
course the people within it. All will come with their
own attitude towards new technology and this can
work both for and against e-portfolios. Some have
found that the ‘e’ nature of the tool actually inspires
and encourages people to engage with it (Lebedeva
and Shilova); on the other hand, negative past experience with technology or a feeling of insufficient
previous experience can work against it. Level of
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initial technological expertise and access to technology cannot be assumed. This is equally true for both
those who are building their e-portfolio and those
involved in supporting them within the institution.
For some, attitudes towards e-portfolios or the
PDP/CPD framework in which they are placed within the institution or profession can determine where
or not an individual wishes to engage with the process. Positive support and encouragement from an
institution, professional body or peers can do much
to aid success (Lippert, Woodward and Nanlohy)
but likewise it is difficult for a venture to succeed
when those involved are already ‘convinced’ of its
likelihood to fail. It is generally agreed that the way
the project is initially introduced has a significant
impact on how the project is accepted (Jorgensen
and Hansen). This is why thorough preparation before the e-portfolio is launched is so important [7].
Development of an electronic template is essential for individuals and institutions new to the electronic portfolio development process. Technological
support is essential for the multimedia formatting
and housing of the portfolio. Initially, faculty should
evaluate students’ computer competency and facilitate remediation as necessary. This will empower
students to actively and comfortably participate in
the portfolio construction and development process.
Access to digital tools (hardware, software, and networking) and a technologically successful mentor are
integral to the successful construction of the electronic portfolio. As faculty become more experienced
with this portion of the process, they may feel greater empowerment to directly assist students in the
technical development of the multimedia portion of
the portfolio. Some authors suggest the use of a decision matrix to identify feasible human and financial
resources avail able to facilitate integration of portfolios into a curriculum. Barrett further suggests that
identification of supporting technologies to manage
the “digitalizing” process is necessary to “make sure
the electronic portfolio process works as intended.”
Conclusions and future research. Electronic
portfolios (e-portfolios) are a paradigm in constructivist e-learning. They are capable of involving students in deep learning while serving as a meaningful way for both students and faculty to engage in
outcomes-based assessment. E-portfolios have been
shown to be a valid way to document student progress, encourage greater student involvement in
the learning process, showcase work samples, and
provide a method of learning outcomes assessment
and curriculum evaluation [4].
The potential of e-portfolio design and development are far reaching. Students once engaged
in the creation of e-portfolios continue to work on
their portfolios and create communities of learners
through exchange of ideas, sharing and online discussions. In the next phase of our study we intend to
incorporate blogs, wikis, podcasts and other powerful web tools to enrich students learning experience.
Beyond the rubric’s use as an assessment tool in the
eportfolio context, other potential uses include: as
a guide for teachers to assist students in learning
what constitutes quality reflection thereby encouraging them to become reflective thinkers; as a summative instrument for evaluating student work; and
as an aid to assist teachers in supporting student
learning particularly in diverse environments.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО РОБОТИ У БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Анотація. Статтю присвячено розкриттю теоретичних основ і принципів професійної підготовки майбутніх фахівців до роботи у багатонаціональному середовищі. Автором проаналізовано різні принципи соціальної роботи і виділено ті принципи, які необхідні для роботи у багатонаціональному середовищі України. Автор зазначає, що одним з найголовніших питань для українського суспільства є налагодження
позитивних стосунків між людьми в багатонаціональному середовищі та попередження і профілактика
міжетнічних конфліктів. Майбутні фахівці покликані регулювати міжкультурні відносини, забезпечувати умови для розвитку особистості та використовувати соціокультурні знання й навички комунікативної
поведінки у процесі спілкування з представниками різних культур.
Ключові слова: теоретичні основи і принципи, багатонаціональне середовище, професійна діяльність,
соціальний працівник, професійна підготовка.
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THEORETICAL FOUNDATIONS AND PRINCIPLES OF FUTURE SPECIALISTS
TRAINING TO THE PROFESSIONAL ACTIVITY IN THE MULTYCULTURAL SOCIETY
Summary. The article is devoted to the theoretical foundations and principles of future specialists training to
work in a multicultural society. The author analyzes the different principles of social work and highlights the
principles that are necessary to work in a multicultural society of Ukraine. The author notes that one of the
main issues for Ukrainian society is the establishment of positive relations between people in a multinational
society and prevention of interethnic conflicts. Future specialists are called to regulate intercultural relations,
provide conditions for the development of personality and use socio-cultural knowledge and skills of communicative behavior in the process of communicating with representatives of different cultures.
Keywords: theoretical foundations and principles, multicultural society, professional activity, social worker,
training.

остановка проблеми. Політичні, соціП
ально-економічні, демографічні та геополітичні зміни, що відбуваються в Україні, ко-

рінним чином змінюють соціальне життя суспільства. В таких умовах стає необхідною діяльність соціальних служб, що покликані допомогти
суспільству подолати труднощі, пов’язані з вирішенням соціальних, психологічних та етніч© Рябова Ю.М., 2019

них проблем. Сьогодні одним з найголовніших
питань для українського суспільства є налагодження позитивних стосунків між людьми в багатонаціональному середовищі, попередження
і профілактика міжетнічних конфліктів, а для
вирішення цього питання є необхідною якісна
підготовка майбутніх соціальних працівників,
які покликані регулювати міжкультурні відно-
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сини, забезпечувати умови для розвитку особистості та використовувати соціокультурні знання
й навички комунікативної поведінки у процесі
спілкування з представниками різних культур
та соціальних груп.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретичним основам і принципам професійної
підготовки соціальних працівників приділяється
увага таких українських дослідників А. Капської,
В. Поліщук, Т. Семигіної, І. Григи, І. Звєрєвої,
Л. Коваль, С. Хлєбіка та ін. Теорії та методики
підготовки спеціалістів до соціальної роботи висвітлено в працях таких російських вчених як
Ю.Н. Галагузова, Л.Г. Гуслякова, Л.В. Топчий,
В.И. Жуков, B.А. Никитин.
Теоретичні основи соціальної роботи висвітлено
в працях зарубіжних вчених В. Робінсона, Дж. Тарта, О. Ранка, Г. Гамільтона, Ф. Бістека, X. Нортена,
М. Росса, М. Річмонда, Р. Перлмана та інші.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Деякі українські вчені
приділяють увагу різним аспектам професійної
підготовки майбутніх соціальних працівників
у інших країнах, так наприклад Л. Віннікова приділяє увагу системі підготовки соціальних працівників у вищих навчальних закладах
США, Н. Гайдук професійній підготовці соціальних працівників до здійснення посередництва
(на матеріалах США і Канади), Н. Видишко
професійній підготовці майбутніх соціальних
працівників у коледжах Канади, О. Пришляк
аналізує стан системи професійної підготовки
соціальних педагогів у Німеччині. Вчені підіймають різні аспекти підготовки майбутніх соціальних працівників, але питання підготовки
до роботи у багатонаціональному середовищі не
достатньо висвітлено у науковій літературі.
Мета статті полягає у визначенні теоретичних основ та принципів професійної підготовки
майбутніх соціальних працівників до роботи
у багатонаціональному середовищі.
Виклад основного матеріалу. Підготовка
майбутніх соціальних працівників у ВНЗ України здійснюється на основі Державного галузевого стандарту спеціальності «Соціальна робота». Водночас вища освіта студентів цього фаху
розглядається науковцями шляхом аналізу особливостей професійного навчання соціальних
працівників в Україні. Визначення перспектив
та формування системи підготовки та підвищення кваліфікації діагностики професійних здібностей, системи фахового відбору, визначення
професійних ролей і функцій соціального працівника, формування професіоналізму й духовноморального портрету особистості соціального
працівника, формування професійної моделі
соціального працівника та аналізу її окремих
компонентів: професійної комунікативної компетентності, толерантності, гуманності [3].
Підготовка соціальних працівників здійснюється в Україні на трьох рівнях: базовому, середньому та вищому – університетському [3, с. 38].
Соціальна робота в будь якій країні передбачає навчання тих, хто збирається нею займатися.
Характер і форми цього навчання надзвичайно
різноманітні, що відображає специфіку соціальної роботи як професійної діяльності в різних
країнах [8, с. 142].
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Навчання соціальній роботі повинно базуватися на власній концептуальній моделі. Закономірно, що в процесі підготовки соціальних працівників необхідно враховувати і опиратися на
економічну та соціальну ситуацію в країні; адже
власне вони впливають на сутність соціальної діяльності і на систему вимог, що пред'являтимуться
до професійних працівників цієї професії [8].
Сьогодні в нашій країні, як і в інших країнах
світу питання полягає в тому, що навчання соціальній роботі не може тільки пасивно відображати соціальний розвиток, воно повинно вести
активний пошук шляхів вирішення соціальних
проблем, що з'являються. Професіоналів для соціальної сфери потрібно готувати таким чином,
щоб вони були здатні змінити, усунути і коректувати негативні соціальні прояви у суспільстві [6].
В соціальній роботі функціонує велика сукупність складних, різноманітних зв'язків і відносин,
принципи соціальної роботи мають системний характер. Їх можна звести у три групи: соціальнополітичні; організаційні; психолого-педагогічні
[2; 5; 6]. Перші виражають вимоги, що випливають із науково обґрунтованого змісту соціальної
політики держави. Це державний підхід до завдань, що розв'язуються у соціальній роботі, гуманізм і демократизм соціальної роботи, тісний
зв'язок змісту й форм цієї роботи з конкретними
умовами життєдіяльності особи, соціальної групи,
законність і справедливість соціальної роботи [6].
Принципи соціальної роботи – це не приблизні абстракції чи суб'єктивні умовиводи.
Вони об'єктивні за змістом і суб'єктивні лише за
формою. Люди формулюють їх для того, щоб повсякденна практика не суперечила наявним соціальним закономірностям і водночас була раціональною, економічною та ефективною [6].
Принципи соціальної роботи це важливий
структурний компонент логічних форм наукової
теорії, завдяки яким теоретичні положення безпосередньо співвідносяться із практикою соціальної роботи [5; 6].
Є.І. Холостова під принципами соціальної роботи розуміє «основоположні правила емпіричної
діяльності» [8].
В.І. Курбатов класифікує принципи соціальної
роботи враховуючи той факт, що соціальна робота
є універсальним видом діяльності і має міждисциплінарний характер, її методологічними принципами є інтеграційні принципи інших наук [2; 3]:
• Загальнофілософські принципи, які лежать
в основі усіх наук про суспільство, людину і механізми їх взаємодії: принципи детермінізму, відображення, розвитку.
• Загальні принципи соціальних (суспільних)
наук, принципи історизму, соціальної обумовленості, соціальної значимості, гносеологічного підходу, єдності свідомості та діяльності; соціально-політичні, організаційні, психолого-педагогічні тощо.
• Соціально-політичні принципи виявляють вимоги, що зумовлені залежністю змісту
І спрямованості соціальної роботи від соціальної політики держави. Ця залежність визначає
концептуальні підходи до вибору пріоритетів
у соціальному захисті населення, до поєднання
індивідуальних і загальних інтересів в соціальній роботі. До основних принципів цієї групи належать: єдність державного підходу у поєднанні
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з регіональними особливостями соціальної роботи, демократизм п змісту і методів, врахування
конкретних умов життєдіяльності особистості чи
соціальної групи при виборі змісту, форм і методів соціальної роботи з ними, законність і справедливість діяльності соціального працівника.
• Організаційні принципи – соціально-технологічна компетентність кадрів, принципи контролю і перевірки виконання, функціональної
визначеності, єдності прав і обов'язків, повноважень і відповідальності.
• Психолого-педагогічні принципи виявляють вимоги до добору засобів психолого-педагогічного впливу на клієнтів соціальних служб,
необхідність врахування індивідуальних характеристик при здійсненні будь-яких технологічних процесів. До основних принципів цієї групи
належать: комплексний аналіз оцінювання умов
життєдіяльності клієнтів і вибору форм роботи
з ними; індивідуальний підхід; цілеспрямованість і адресність соціальної роботи.
• Специфічні принципи соціальної роботи
визначають основні правила роботи у сфері
надання соціальних послуг населенню: принципи гуманізму, справедливості, комунікативності, варіативності соціальної допомоги, гармонізації суспільних групових і особистісних
інтересів тощо [2; 3].
А.Й. Капська зазначає, що соціально-педагогічна діяльність тісно взаємопов'язана з різними
соціальними інститутами виховання та галузями суспільної практики, відповідно до цього вона
функціонує як розгалужена сукупність зв'язків
та відносин в соціальній сфері. Тому А.Й. Капська зазначає, що принципи соціальної роботи
представляють собою певну систему, до складу
якої можна віднести [5, с. 30]:
• Cоціально-політичні принципи. До соціально-політичних принципів А.Й. Капська відносить принцип законності та прав людини, призначення якого полягає в забезпеченні державою
та відповідними соціальними інститутами реалізації положень документів стосовно прав людини, ратифікованих нашою державою [5, с. 30].
Принцип державного підходу до завдань що реалізуються в соціальній і соціально-педагогічній
діяльності підкреслює активну роль держави
в постановці пріоритетних завдань та організації
соціального виховання. Принцип зв'язку змісту
і форми діяльності фахівця соціальної сфери
з конкретними умовами життєдіяльності особистості чи соціальної групи має на меті адресну
організацію допомоги та підтримки, обумовлену
соціально-економічними, соціально-політичними та соціально-культурними умовами макро
та мікросередовища об'єкта соціально-педагогічпої діяльності [5, с. 31].
• Психолого-педагогічні принципи. До яких
вона відносить принцип сприяння самореалізації дітей та молоді у всіх сферах їх життєдіяльності. Він забезпечує здійснення соціального
впливу як створення умов для саморозвитку особистості. Принципи диференційованого та індивідуального підходу до об'єктів соціальної та соціально-педагогічної діяльності, який базується
на відповідних принципах класичної педагогіки.
Принцип цілеспрямованості полягає в тому, що
фахівець повинен цілеспрямовано досягати про-

фесійної мети, впливаючи на свідомість, почуття, волю та вчинки людей. Принцип системності.
Соціальна і соціально-педагогічна діяльність завжди виступає як певний планомірний процес,
що вимагає єдності форм, засобів та прийомів вирішення різних професійних завдань [5, с. 31].
• Організаційні принцип компетентності
кадрів, перш за все, підкреслює обов'язковість
професійної підготовки спеціалістів. Це забезпечують знання психології, соціальної педагогіки, соціології, менеджменту та інших дисциплін,
що виступають підґрунтям фахової обізнаності
спеціаліста. До нього відноситься Принцип інтеграції, який забезпечує координацію діяльності
державних, громадських та інших організацій
стосовно вирішення соціально-педагогічних проблем. Принцип контролю та перевірки виконання, який забезпечує реалізацію гарантованих
державою заходів щодо соціального захисту різних груп населення [5, с. 32].
• Специфічні принципи соціальпо-педагогічпої діяльності до яких А.Й. Капська відносить принцип гуманізму, який має па меті
здійснення соціально-педагогічної діяльності
на засадах альтруїзму, емпатії, людяності, прийняття особистості клієнта з усім його позитивом
та негативом. Принцип незалежності означає,
що об'єктами соціально-педагогічної діяльності
є всі, хто потребує допомоги та підтримки, виключаючи, дискримінацію за їх ідеологічними,
політичними, релігійними, національними, віковими особливостями. Принцип клієнтоцентризму визнає пріоритет прав клієнта в усіх випадках, крім тих, в яких це суперечить правам
та інтересам інших людей. Принцип опори на
потенційні можливості людини, підкреслює активну роль клієнта у вирішенні власних проблем. Принцип конфіденційності який означає,
що в процесі професійної діяльності спеціалісту
стає відомо різноманітна інформація, довірена
йому клієнтом. Принцип толерантності полягає
в тому, що соціальний працівник працює з різними групами клієнтів, в тому числі з особами,
яким він з різних об'єктивних та суб'єктивних
причин не симпатизує. Принцип максимізації
соціальних ресурсів виходить з того, що кожна
держава виділяє певну кількість коштів на реалізацію соціальної політики [5, с. 33–34].
І.І. Мигович виділяє наступні принципи соціальної роботи: принцип стимулювання, який
передбачає єдність і застосування ідейно-моральних та матеріальних форм, засобів і способів, а
також індивідуальних, професійних, культурних
та психологічних особливостей клієнта. Принцип
гуманізму соціальної роботи передбачає визнання людини найвищою цінністю, захист її гідності
й громадянських прав, створення умов для вільного і всебічного виявлення здібностей кожного [3].
Одним з основних принципів соціальної роботи на думку І.І. Миговича є її законність. Він відмічає, що цей принцип передбачає суворе дотримання законів і відповідних правових актів усіма
державними органами, посадовими особами, громадськими організаціями і громадянами [3].
Висновки. На нашу думку одними з найважливіших принципів соціальної роботи необхідних для діяльності у багатонаціональному середовищі є принципи: законності та прав людини,
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толерантності, гуманізму, комунікативності, універсальності, охорони соціальних прав, конфіденційності та соціального реагування.
Отже перед соціальною освітою в Україні стоїть складне завдання покращити складну ситуацію сьогодення, поставивши в центрі уваги
людину, чия безпека та життєвий рівень, права
і благоустрій повинні бути покращені, а пробле-
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ми які виникають вирішені. Тому навчання соціальній роботі повинно відігравати провідну роль
у вищих навчальних закладах нашої держави.
Для вирішення цього завдання потрібен весь досвід, знання, які нагромаджені в нашій країні
і закордоном і які соціальні працівники повинні
навчитися використовувати на практиці і розвивати у подальший професійній діяльності.
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Ukrainian languages as well as the peculiarities of rendering these lexical units from English into Ukrainian.
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остановка проблеми. Розвиток украП
їнської галузі ІТ неабияк змінив наше
суспільство. Враховуючи високу популярність
комп’ютерних технологій, зацікавленість лінг-

вістів цим феноменом стає очевидною. Проблема постає у фокусі досліджень як зарубіжних,
так і вітчизняних лінгвістів, але залишається
не повністю вивченою. Цей факт пояснюється
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стрімким розвитком комп’ютерних технологій, а
отже, й постійним оновленням лексичної складової цієї сфери. Все вище зазначене стає причиною відсутності максимально повних професійних словників, які б могли значно полегшити
роботу користувачів ПК, «айтішників-початківців» чи перекладачів. Прогресуючі процеси
комп’ютеризації диктують необхідність адекватної трансляції відповідних текстів, написаних на
одній мові, на іншу. На сьогодні в переважній
більшості випадків актуальною є проблема перекладу англійських комп’ютерних термінів на
українську мову.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретичні основи комп’ютерної термінології
були закладені ще в 30-ті роки XX ст. О. Реформатським, Г. Винокуром і розвинуті сучасними
лінгвістами О. Суперанською, В. Даниленко,
Л. Буяновою, Т. Панько, С. Гриньовим, Т. Каде,
В. Лейчиком та іншими. Доречно у цьому контексті згадати й роботи В. Коптілова, Т. Кияка
[7], Н. Кащишина, А. Д’якова [4], В. Карабана [6]
та ін., праці яких присвячені не тільки вивченню термінів у галузі інформаційних технологій,
а й їх перекладу.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Вивчення термінологічної лексики в галузі ІТ є актуальним і перспективним напрямком сучасної лінгвістики.
Прогресуючі процеси комп’ютеризації диктують
необхідність адекватної трансляції відповідних
текстів з однієї мови на іншу. На сьогодні в переважній більшості випадків актуальною є проблема перекладу англійських комп’ютерних термінів на українську мову. Це потрібно для
перекладу технічної документації, літератури,
інтерфейсу програмних продуктів. Тексти в галузі ІТ насичені термінологією, яка несе в собі
ключову інформацію. Неточності й помилки при
використанні та перекладі термінів можуть стати причиною непорозумінь між фахівцями, а некоректний переклад термінів може негативно
вплинути на технологічний процес, реалізацію
різних проектів і розвиток компаній.
Мета цього дослідження – виявити особливості перекладу складних слів-термінів і термінологічних словосполучень та проаналізувати
способи перекладу термінів в галузі ІТ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін (від лат. terminus – межа, кінець) –
це слово або словосполучення, яке позначає поняття певної галузі знань чи діяльності людини
[8, с. 25–32].
Основними ознаками терміна є:
1) системність: кожний термін входить до
певної терміносистеми, у якій має термінологічне значення, а за межами своєї терміносистеми
він може мати зовсім інше значення;
2) точність: термін повинен якнайповніше
й найточніше передавати зміст поняття, яке він
позначає; неточний термін може бути джерелом
непорозумінь між фахівцями;
3) прагнення до однозначності у межах своєї
терміносистеми: якщо більшість слів загальновживаної мови багатозначні, то більшість термінів – однозначні; це зумовлено їх призначенням,
але повністю усунути багатозначність (найчастіше двозначність) не вдається;

4) наявність дефініції: кожний науковий термін має визначення, яке чітко окреслює, обмежує
його значення [8, с. 44–47].
Доцільно розділяти складені слова-терміни
(ССТ) та термінологічні словосполучення (ТС)
як види багатокомпонентних термінів.
Складені терміни утворюються складанням
двох або більше основ. Вони також можуть називатися термінами-композитами. До складу
складених термінів можуть входити корені й похідні слова, причому такі терміни можуть писатися разом або через дефіс [8, с. 44–47].
За способом об’єднання компонентів складені
терміни В.М. Лейчик поділяє на 2 групи [8, с. 37]:
1) терміни, утворені на основі складання незалежних одна від одної основ ;
2) терміни, утворені на основі інтерфіксного
складання основ.
Словотвірними засобами цього термінотворення є сполучні елементи і- та е-, яких ще називають комбінуючими формами (КФ).
З погляду структури І. Т. Кияк розрізняє настурні типи складених слів [7, с. 3–5]:
1) складені однослівні терміни , що утворюються з простих основ за моделлю N1+N2 (сполучення іменника з іменником);
2) складені однослівні терміни, в яких принаймні один компонент є похідною основою,
утвореною за моделлю (N+Part. I) чи (N+Part. II)
або(Adj.+Part. I) чи (Adj.+Part. II);
3) складені однослівні терміни з міжнародними компонентами;
4) складені терміни з антропонімами.
На думку Є.М. Єнікеєвої, термінологічні словосполучення – це багатокомпонентні одиниці, ланцюжки слів, пов’язаних за допомогою прийменників або без них [5, с. 56]. З.Б. Куделько вважає
словосполученням два чи більше повнозначних
слова, інтегрованих синтаксичним зв’язком. На
його думку, зазначена одиниця є частиною речення, але вона може існувати і за його межами.
У змістовому відношенні терміни-словосполучення є цілісними лексичними одиницями.
[6, с. 39–41].
Термінологічна система галузі інформаційних
технологій належить до наймолодших систем,
оскільки виникла у 20 сторіччі разом із виникненням і розвитком комп’ютерних та інформаційних
технологій [3, с. 19]. Комп'ютерний дискурс виник
одночасно з появою електронно-обчислювальних
машин у США, починаючи з 1946 року.
Із розвитком обчислювальної техніки в Україні
також почала складатися специфічна мова, якою
спілкувалися комп'ютерники-професіонали. Розповсюдження персональних комп'ютерів і створення Інтернету залучило до цієї сфери широкі
верстви населення.
Комп'ютерні терміни потрапляють в українську мову різними шляхами: запозичення, переклад, транскрипція і навіть збереження напису
латиницею. Як зазначає Т.Р. Кияк, спочатку
комп'ютерна термінологія була ледве не повністю запозиченою з англійської мови [7, с. 58]. Ситуація радикально змінилась у 1988 році, коли
з'явилися персональні комп'ютери, які набули
широкого використання. Оскільки основний
вклад у розвиток обчислювальної техніки та програмного забезпечення вносили західні держа-
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ви, США зокрема, то вся термінологія видавалась англійською мовою. А оскільки українські
розробки значно відставали, то термінологію доводилось запозичувати.
Правда, багато англійських термінів сьогодні
вже не потребують перекладу, оскільки набули
загального визнання і застосовуються як результат транслітерації (каталог, файл, програма).
Непоодинокі випадки запозичень із цієї мови,
коли зберігається латинське написання (Internet,
CD-ROM, E-mail, on-line, offline, WWW, Windows,
WORD тощо). Використовується безліч запозичених слів, деякі з них є доцільними, оскільки
український відповідник задовгий або неточно відображає зміст поняття (наприклад, сервер ‘станція зв'язку із зовнішньою мережею’, дігітайзер
‘перетворювач у цифрову форму’, стример ‘накопичувач на магнітній стрічці’, хост ‘віддалений комп'ютер керування комунікаціями’ тощо).
Але деяким можна було б підібрати український
аналог (броузер – переглядач, контролер – пристрій керування, конфігурація – склад, інтерактивний – діалоговий, плотер – графобудівник,
сортування –упорядкування, драйвер – керівна
програма, інсталяція – установка тощо).
Комп’ютерну лексику починають використовувати не лише комп’ютерники, але й люди,
які зовсім не мають ніякого відношення до
комп’ютера, оскільки це явище досить швидко
вливається в життя сучасного суспільства. Переважна більшість термінів, що виникають спонтанно, належать до професійного сленгу, що
зрозумілий окремому прошарку користувачів.
Порівняно молодий вік спеціалістів, які зайняті
у цій сфері професійної діяльності, а також популярність комп'ютерів у молодіжному середовищі, схильному до вживання жаргонних висловів,
визначають моду на них серед користувачів.
У зв’язку з цим, крім власне комп’ютерної термінологічної системи, існує багата специфічна
групова мова – так званий сленг користувачів
комп’ютерів та професійних комп’ютерних фахівців. Зрозуміло, що цей сленг далекий від наукової термінології, в якій кожному з цих слів
є певний більш-менш вдалий відповідник (наприклад: хард – вінчестер, жорсткий диск, кватирки – Windows, сідюк – CD-ROM, коннектитись – з'єднуватись за допомогою комп'ютера,
вжикалка – матричний принтер тощо).
Основна складність перекладу текстів в галузі ІТ, а саме перекладу термінологічних одиниць,
полягає у розкритті та передачі засобами української мови іншомовних реалій. Обов'язкова умова
повноцінного перекладу будь-якого спеціального
тексту, особливо в галузі ІТ – це повне розуміння
його перекладачем. Основними способами відтворення термінології українською мовою є:
 транскодування;
 калькування;
 описовий переклад;
 еквівалентний переклад.
1. Спосіб транскодування полягає в передачі
звукової або графічної форми слова вихідної мови
засобами абетки мови перекладу. Складовими
частинами транскодування є транслітерація,
транскрипція, змішане та адаптоване кодування. Особливо часто транскодування термінів
відбувається тоді, коли термін у мові перекладу
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складається з міжнародних терміноелементів латинського або давньогрецького походження.
2. Одним з методів перекладу складних термінів в галузі ІТ є калькування (від фр. сalque
‘копія’). Калькування – це переклад лексичних
одиниць оригіналу, шляхом заміни їх складових частин (морфем або слів) лексичними відповідниками у мові перекладу. Нерідко в процесі
перекладу транскрипція і калькування використовують одночасно. При перекладі багатокомпонентних словосполучень використовується
калькування зі зміною послідовності компонентів словосполучення.
3. У випадку, коли словосполучення складається з термінів, які ще не увійшли у вживання в певній галузі науки чи техніки і потребують тлумачення, використовують експлікацію. Описовий спосіб
або експлікація (від лат. explicatio ‘роз'яснення’) –
це лексико-граматична трансформація, при якій
лексична одиниця мови-оригіналу замінюється
словосполученням, яке дає пояснення або визначення цій одиниці. Експлікація є надзвичайно
продуктивним способом перекладу комп’ютерних
термінів, оскільки бурхливий розвиток сфери інформаційних технологій вимагає своєчасно знаходити термінам зрозумілі еквіваленти і закріпитися
в мові перекладу. За допомогою експлікації перекладають як багатокомпонентні термінологічні
словосполучення, так і однослівні складні терміни.
Для того щоб правильно застосувати такий прийом перекладу, необхідно добре знати предметну
сферу тексту, що перекладається, щоб правильно
розкрити зміст позначеного терміном поняття.
4. Якщо значення англійського слова повністю відповідає значенню українського, то такий
переклад називається еквівалентним. Цей вид
перекладу досить поширений при перекладі англійських комп’ютерних термінів, хоча в українській мові існує не надто велика кількість сліввідповідників у цій галузі.
Термінологія в галузі ІТ є, мабуть, найбільш
динамічною із термінологічних систем, і в ній
навряд чи колись можна буде поставити крапку та вважати дослідженою, оскільки інновації в комп’ютерній техніці розвиваються досить
стрімко. При перекладі текстів в галузі ІТ виникають труднощі, якщо слово має декілька значень. Від майстерності перекладача залежить
вибір правильного значення терміну, так як
одночасно можуть використовуватись різні значення одного й того ж слова. Часто доводиться
враховувати смислові відмінності термінів в галузі ІТ, для різних країн переклад одного й того
ж терміну може звучати по-різному [6]. Термін
потрібно розпізнати в тексті.
Ретельний аналіз спеціальної термінології
показує її крайню неоднорідність. Поряд з однозначними термінами, що мають точні та чіткі
семантичні межі, є і багатозначні терміни. Тому
багатозначність навіть однокомпонентних термінів ускладнює їх правильне розуміння і переклад, адекватність якого повністю залежить від
контексту ситуації [9, с. 26].
Вибір способу перекладу терміну визначається рядом факторів:
1) логіко-предметним (він пов’язаний із існуючою системою понять у сфері науки або техніки
в країні мови перекладу);
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2) термінологічним, що пов’язаний з наявністю складеної терміносистеми в мові перекладу;
3) власне лінгвістичним (в залежності від
структури мови перекладу і від відношення до
запозичень та інтернаціоналізмів віддається перевага тому чи іншому способу перекладу);
4) нормативності, що пов’язаний з наявністю документів, в яких зафіксовані обов’язкові або
рекомендовані для використання терміни: термінологічні стандарти, підручники та навчальні
посібники, нормативні словники.
5) стилістичним (вибір того або іншого варіанту перекладу терміну визначається стилем та
жанром тексту, що перекладається) [6, с. 164].
Висновки і пропозиції. Динамічний розвиток комп’ютерної терміносистеми в умовах сучасної глобалізації світу та постійні інноваційні

процеси в комп’ютерній техніці спричиняють необхідність розширення термінологічних досліджень і вдосконалення способів і методів перекладу англійської терміносистеми українською
мовою зокрема. Інтенсифікація інноваційних
процесів, разом із глобалізаційними процесами
в сучасному суспільстві, сприяють збагаченню
термінологічної системи української мови словами і словосполученнями, пов’язаними зі сферою
технологій.
При перекладі складених термінів та термінів-словосполучень особливу увагу треба приділяти правильному визначенню ядра словосполучення, розумінню послідовності перекладу
компонентів, оскільки від цього залежить успішність перекладу термінів, незафіксованих в спеціальних джерелах інформації.
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МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИКА
В АНГЛОМОВНОМУ МЕДІАДИСКУРСІ
Анотація. У статті пропонується розгляд ролі метафори та аналіз метафоричних моделей як засобу створення іміджу англомовного політичного лідера в сучасному англійському медіадискурсі. Метафора досліджується як відображення аналогових процесів у формуванні особистісної моделі світу. Імідж сучасного
політика – це складний соціально-психологічний феномен і лінгвокогнітивну явище, що створюється на
базі певної культури.
Ключові слова: політичний дискурс, імідж, медіадискурс, метафора, метафоричні моделі.
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METAPHOR AS THE MEANS OF CREATING THE POLITICAL LEADER IMAGE
IN THE ENGLISH MEDIA DISCOURSE
Summary. The specification of the metaphorical models as the means of formation of the political leader image
in the modern English media discourse, comprises the objective of the research. The metaphor serves as the
reflection of the continuous processes and the establishment of the individual global picture, and image construction in particular. The image of a modern political leader is presented as a complex psychosocial phenomenon as well as a linguo-cognitive phenomenon that has occurred due to an impact of a certain culture. In our
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research, we have analyzed 90 examples of conventional metaphors that have been employed in the formation
of the political image. The results confirm that the following conventional metaphorical domains are utilized in
order to form the political image.
Keywords: discourse, image politics, media discourse, metaphor, metaphorical models, political communication.

остановка проблеми. З когнітивної точП
ки зору метафора є результатом процесу
ідентифікації ментальної сутності – концепту-

ального референта (домену цілі) – за допомогою
більш конкретної і/або більш структурованої
ментальної сутності – концептуального корелята (домену джерела). У контексті англомовного
політичного дискурсу метафори-політичні образи актуалізуються вільними словосполученнями з образними словами та реченнями різної
структури.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Упродовж останніх років з’явився цілий ряд робіт присвячених дослідженню метафори в англомовному дискурсі: А.Н. Баранов (Дискрепторная
теория метафоры) [6], Ю.Н. Караулов (Русская
политическая метафора) [15], З.Ю. Петрова
(Компьютерная метафора) [17]. Аналіз 90 прикладів конвенціональних метафор, задіяних
у формуванні іміджу англомовних політиків,
свідчить, що для створення іміджу політика використовуються різні конвенціональні домени.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Попри наявність великої
кількості робіт, присвячених вивченню метафор
в англомовному дискурсі, актуальним залишається її розгляд з позиції пріоритетних антропоцентричних тенденцій сучасного мовознавства,
орієнтованого на вивчення мовлення як діяльності й фактору регуляції соціальної поведінки
людини.
Мета статті полягає у встановленні ролі метафори та аналізі метафоричних моделей як засобу створення іміджу політичного лідера в сучасному англійському медіадискурсі. Метафора
досліджується як відображення аналогових процесів у формуванні особистісної моделі світу.
Виклад основного матеріалу. Метафоричне мапування є аналоговим за своєю природою [16, c. 237] й полягає в накладанні певних
складників концептуального корелята, на певні
ділянки концептуального референта [16, c. 239],
у результаті чого виникає когнітивний ефект «висвітлення-затемнення» [19, c. 240]: «висвітлення»
тих ознак референта, які, з погляду суб’єкта мовлення, є істотними для його розуміння, й «затемнення» решти ознак. В термінах Ж. Фоконьє таке
мапування називається проективним [19, с. 21].
Оскільки у свідомості людини концептуальні
структури існують не ізольовано одна від одної,
а як складники концептуальних ієрархій, різних
за об’ємом і ступенем складності, концептуальні структури (концепти / домени /образ-схеми),
взаємодіючі у метафорі, теж становлять собою
складно організовані сутності [12, c. 300].
Референтний і корелятивний домени / концепти структуруються двома фреймами – фреймом референта і фреймом корелята. При взаємодії фреймів у зоні подібності створюється дуга
подібності like, що призводить до появи моделі
міжфреймової сітки, яка і стає концептуальним
підґрунтям метафори в цілому [12, с. 317].

У випадку комунікативно успішної політичної
образи ці фрейми є онтологічно / етологічно інконгруентними. Усвідомлення цієї інконгруентності
інтерпретатором і створює комічний ефект.
Для реалізації тактики політичної образи,
як правило, застосовуються не конвенціональні
метафори, як правило, виражені синтаксичними структурами; ці метафори завжди імпліцитні
у тому смислі, що їх кореляти встановлюються
інференційно на підставі аналізу синтаксичних
структур, що їх репрезентують, й виведення характеристик корелятивних сутностей, які втілюються в цих структурах [15, c. 107].
Образні метафори виражені образними словами (або фразеологізмами), які експлікують корелятивні сутності, й відтак встановлення корелятів образних метафор не потребує інференції.
У структурі значення образного слова образ
функціонує як «внутрішня форма» вторинного
найменування, яка віддає частину інформації
про типове уявлення про ту чи іншу сутність,
позначувану вже існуючим ім’ям, у типове уявлення про іншу сутність, позначувану цим же
ім’ям, зберігаючи деякі свої риси як образна гештальт-структура [8, c. 50].
Якщо концепт – «це все, що ми знаємо про об’єкт
в усій екстензії цього знання» [4, с. 97], то типове
уявлення становить собою деяку мінімізовану й типізовану (універсальну чи культурно-національну)
форму знання, «яка кореспондує з поняттям, формує зміст і умови референції» [8, с. 54]. Типове уявлення онтологізується через прототип як когнітивну обробку концепту на основі знання про типові
властивості сутності. Гештальт онтологізується на
основі «пам’яті тіла», закоріненій у перцептивному
сприйнятті сутності [8, с. 59]. Денотат належить
свідомості, тоді як гештальт належить уяві. На відміну від прототипу, гештальт-структура завжди
редукована. Редукція образу відбувається за рахунок «усікання» якихось несуттєвих для певного
значення деталей; вона не змінює природи образу,
але «висвітлює» його частину [9, с. 190].
Якщо денотат співвідносний з типовим уявленням про сутність і категоризує сутність, то гештальт
відіграє роль квазіденотата, який кваліфікує сутність шляхом уподібнення її іншій сутності [8, с. 406].
Найпростішу структуру мають політичні образи, що втілюються вільними словосполученнями,
які містять образну номінацію на позначення корелятивної сутності ХТОСЬ / ЩОСЬ й препозитивне означення, виражене прикметником (Adj
+ N), який кваліфікує цю сутність на підставі
квалітативної схеми [ХТОСЬ / ЩОСЬ є ТАКИЙ],
ускладнюючи структуру корелятивного домену.
Когнітивна трансформація, що лежить у підґрунті подібного ускладнення корелятивного домену, називається розширенням і пов’язана із
введенням нового елемента, який не «висвітлюється» у базовій кореляції [8, с. 407].
Механізм утворення метафори-політичної образи на базі образного слова демонструємо на такому прикладі:
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[The Times, a British newspapwe, on Anthony
Charles Lynton Blair (born 1953), Prime Minister of
the United Kingdom (1997-2007)] …a US poodle (Ts).
Ця образна метафора була вжита для характеристики Тоні Блера, на той час прем’єр міністра
Великої Британії. Актуалізоване значення образного слова poodle структурується за взаємодії
ознак типового уявлення про референта ТОНІ
БЛЕРА (воно різне у різних суб’єктів дискурсу) і
ознак гештальта ПУДЕЛЯ, що складають основу для уподібнення [ЩОСЬ-ПУДЕЛЬ є ТАКИЙ:
МАЛЕНЬКИЙ / ПОТІШНИЙ / ДОМАШНІЙ /
УТРИМУВАНИЙ ХАЗЯЇНОМ → ЗАЛЕЖНИЙ
ВІД ХАЗЯЇНА тощо]. Дуга подібності створюється
на основі «висвітлення» такої ознаки корелята, як
«залежність від хазяїна» й, відповідно, редукування або «затемнення» всіх інших характеристик корелята при проектуванні на референтний домен.
Комічний ефект є наслідком як онтологічної, так і морально-етичної інконгруентності
прототипових ознак успішного прем’єр міністра
й ознак, що «висвітлюються» гештальтом корелята й відповідно, несумісності фреймів, які
активуються при інтерпретації цієї метафори
суб’єктами англомовного політичного дискурсу
[ПРЕМ’ЄР МІНІСТР є ТАКИЙ: НЕЗАЛЕЖНИЙ /
САМОСТІЙНИЙ / ВІДСТОЮЄ ІНТЕРЕСИ ДЕРЖАВИ] і [ПУДЕЛЬ є ТАКИЙ: ПРИНАЛЕЖНИЙ США → ПОВНІСТЮ ЗАЛЕЖНИЙ від «ХАЗЯЇНА»]. Ця інконгруентність задає несерйозну
тональність дискурсивної взаємодії і «карнавалізує» норми, що дозволяє втілити стратегію руйнації іміджу політика без порушення моральноетичних і лінгвоетологічних норм.
«Висвітлюючи» такі характеристики референта, як «несамостійність» і «залежність від політики США», метафора реалізує тактику дискваліфікації референта, оскільки імплікує відсутність
якостей, очікуваних від політичного лідера, а також тактику дискредитації, оскільки натякає
на дії, неприпустимі для очільника уряду самостійної держави.
Іншим прикладом метафори-політичної образи
цього структурного типу є такий вираз В. Черчілля:
[Winston Leonard Spencer-Churchill (1874-1965),
Prime Minister of the United Kingdom (1951-1955),
on Ramsay MacDonald (1866-1937), Prime Minister
of the United Kingdom (1929-35)] … a boneless wonder.
За допомогою цієї метафори В. Черчілль уподібнює свого політичного опонента БЕЗХРЕБЕТНОМУ ЧУДУ, що дозволяє «висвітлити» такі його
якості, як «неспроможність тримати удар, відстоювати власну точку зору» тощо. Несумісність взаємодіючих фреймів [ПОЛІТИК є ТАКИЙ: ДІЄВИЙ / РІШУЧИЙ / ВОЛЬОВИЙ / ЖОРСТКИЙ /
ВМІЄ ДОБИВАТИСЯ МЕТИ] і [ЧУДО (ТЕ,
що ВИКЛИКАЄ ПОДИВ через НЕВІДПОВІДНІСТЬ СТЕРЕОТИПУ) є ТАКЕ: БЕЗХРЕБЕТНЕ
→ НЕСПРОМОЖНЕ ДІЯТИ НЕРІШУЧЕ / БЕЗВОЛЬНЕ] переводить висловлення в ігровий модус, створює комічний ефект й дозволяє реалізувати тактику дискваліфікації опонента.
Інтерпретація цієї метафори потребує володіння специфічним знанням (в термінах Р. Ленекера [4, c. 7]) про референта, зокрема знанням
про таку властивість референта, як нестриманість (англійською incontinence). Одним із значень номінації incontinence є lack of voluntary

control over the passing urine or faeces [NSOED]
– (мед.) недержання.
Відтак НЕСТРИМАНОГО ПОЛІТИКА уподібнено ДОМАШНІЙ КІШЦІ, якій НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ НАДОВГО ЗАЛИШАТИСЬ У ПОМЕШКАННІ ЧЕРЕЗ НЕДЕРЖАННЯ. Неочікуваність
такого уподібнення й онтологічна несумісність взаємодіючих фреймових структур [ПОЛІТИК, який
НЕ МОЖЕ СЕБЕ СТРИМАТИ від СЛОВЕСНОЇ
АГРЕСІЇ] і [КІШКА, ЯКА НЕ МОЖЕ СЕБЕ СТРИМАТИ від ШКОДИ У ПОМЕШКАННІ] спричиняють комічний ефект. Ця метафора є засобом реалізації тактики дискваліфікації, оскільки акцентує
відсутність у референта таких необхідних політику
якостей, як «дипломатичність» та «стриманість».
Фрейми, що активуються при актуалізації
цієї політичної образи в дискурсі, є несумісними не лише тому, що належать до різних царин
людського досвіду – ПОЛІТИК і ФРУКТ, які
можна асоціювати лише в рамках ігрового модусу комунікації, але й тому, що характеристики
корелята є контрастними по відношенню до стереотипно очікуваних характеристик референта:
[ПОЛІТИЧНИЙ ЛІДЕР є ТАКИЙ: ЗНАЧУЩИЙ /
ЕНЕРГІЙНИЙ / СИЛЬНИЙ / ВОЛЬОВИЙ / АКТИВНИЙ] і [ГОРІХ є ТАКИЙ: МАЛЕНЬКИЙ ВИСУШЕНИЙ]. В англомовній культурі така якість,
як «малий розмір», стереотипно оцінюється негативно [16, с. 342]. Усвідомлення інтерпретатором
повної невідповідності гештальта МАЛЕНЬКОГО
ВИСУШЕНОГО КОКОСОВОГО ГОРІХА, що асоціюється з ФІЗИЧНИМ ЗГАСАННЯМ, прототипному уявленню про ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА, що
асоціюється з ЖИТТЄЗДАТНОЮ СИЛОЮ, і викликає комічний ефект.
У цьому випадку комічний ефект підсилюється на підставі специфічного знання про референта: мовцю вдалося досягнути стопроцентного попадання в ситуацію, бо його метафора напрочуд
точно відображала зовнішність референта й образ виснаженого горішка закріпився за ним на
довгі роки.
Зазначена метафора реалізує тактику дискваліфікації на основі акцентування відсутності
у референта якостей, необхідних для успішного
політичного лідера.
Ще один структурний різновид метафор-політичних образ становлять вільні словосполучення
образного слова з препозитивними означеннями, вираженими прикметником та іменником
(Adj + N + N):
[Paul Keating (born 1944), Prime Minister of
Australia (1991-96) on Andrew Peacock, leader of
the opposition] …an intellectual rust bucket.
Ця метафора уподібнює референта ВІДРУ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІРЖІ й відтак «висвітлює»
таку його характеристику, як «нестача інтелекту». Комічний ефект досягається онтологічною
несумісністю фреймів, що структурують знання
про референта і корелят [ПОЛІТИЧНИЙ ЛІДЕР
є ТАКИЙ, що НАРОДЖУЄ НОВІ ІДЕЇ для РОЗВИТКУ СУТНОСТЕЙ] і [РЖА є ТАКА, що ЗНИЩУЄ СУТНОСТІ]. Метафора є засобом реалізації тактики дискваліфікації референта.
Наступний приклад містить низку метафор
проаналізованих структурних типів, вжитих
в різний час австралійським політичним лідером
Полом Кітінгом:
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[Paul Keating (born 1944), Prime Minister of
Australia (1991-96), on his opponents]…mangy
maggots; gutless spivs; foul-mouthed grubs;
painted, perfumed gigolos.
Ще одним структурним типом досліджуваних
метафоричних виразів є сполучення образних
слів з розширеними препозитивним означенням,
побудованим за структурно-семантичною моделлю (заперечна конструкція nothing more than +
Adv + Participle I + N). Наприклад:
[General McClellan (1826-85), American
politician, on Abraham Lincoln (1809-65), President
of the United States (1861-65)] …nothing more
than a well meaning baboon .
У формуванні цієї метафори беруть участь
фрейми ПОЛІТИК і МАВПА-БАБУЇН. Комічний ефект, спричинений усвідомленням невідповідності такого уподібнення онтологічним
нормам, з одного боку, й невідповідності якостей
БАБУЇНА прототипу ПОЛІТИКА, з іншого боку,
посилюється розширенням у корелятивному до-
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мені [ТАКИЙ: ДОБРОЗИЧЛИВИЙ], втіленим
означенням a well meaning, а також запереченням можливості будь-якої іншої інтерпретації за
допомогою заперечної конструкції nothing more
than: [РЕФЕРЕНТ є НІЩО ІНШЕ ЯК ДОБРОЗИЧЛИВИЙ БАБУЇН]. Метафора реалізує тактику дискваліфікації опонента.
Висновки і пропозиції. Таким чином, у контексті англомовного політичного дискурсу метафори-політичні образи актуалізуються вільними
словосполученнями з образними словами та реченнями різної структури. У структурі значення
образних слів референт і корелят співіснують
як денотат, що співвідноситься з типовим уявленням про позначувану сутність й категоризує
цю сутність, і квазіденотат, що співвідноситься
з гештальтом й кваліфікує сутність шляхом уподібнення її іншій сутності. Препозитивні або постпозитивні атрибути вільних словосполучень
надають додаткові характеристики кореляту на
основі когнітивної трансформації розширення.
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a mise du problème. La théorie des figures
L
est une théorie très ancienne, qui prend
ses racines dans l’Antiquité (on peut mentionner

avant tout les noms d’Aristote et de Quintilien),
mais aussi très moderne, très actuelle car on ouvre
dans les figures de style de tous les types les aspects nouveaux: cognitif, pragmatique, discursif,
linguoculturel, traductologique et d’autres. A la fin
du XXe siècle, H. Suhamy [19, p. 3] a écrit que «les
figures de style occupent un domaine mystérieux
et familier» et que «chacun a son idée sur le sujet»,
«les désaccords sont fréquents». La situation reste
la même de nos jours: en particulier, même le statut des figures les plus connues et usitées comme la
comparaison et l’épithète n’est pas clair.
Les aspects non résolus: diversité des approches. Au début du XXIe siècle on continue à
discuter vivement les problèmes des figures de style
appelées aussi ‘figures de rhétorique’, ‘figures du
discours’, ‘figures poétiques’, ‘figures stylistiques’,
etc. Le terme choisi par le scientifique montre
déjà le vecteur de son analyse. On se propose aujourd’hui d’analyser les figures «en situation argumentative», «à la lumière de l’énonciation»,
«à l’oral», «sous le jour du conflit conceptuel» (nous
citons ici les titres des articles publiés dans le numéro spécial de «L’Information grammaticale»
(mars 2013, № 137) appelé «Les figures de style
vues par la linguistique contemporaine») [10].
Les dernières publications. Donc, on observe
le renouvellement de l’intérêt envers la théorie des
figures en France. On peut constater l’apparition
de plusieurs ouvrages, articles, revues spécialisées.
À ce propos, on peut mentionner avant tout «Pragmatique des figures du discours» de Marc Bonhomme
[3], «Pour une nouvelle théorie des figures» de Joëlle
Gardes Tamine [7], «Lexique des figures de style» de
Nicole Ricalens-Pourchot [12] et d’autres. M. Bonhomme [4, p. 3] souligne l’intérêt de la linguistique
pour les figures de style qui est relativement récent, il
© Smushchynska I.V., 2019

note que depuis les années 2000, les linguistes s’intéressent de plus en plus aux figures [4, p. 5].
Pourtant, si les figures continue à faire l’objet
de l’attention des linguistes français, en Ukraine,
la théorie des figures reste presque en marge des
études linguistiques, stylistiques et rhétoriques.
Parmi les ouvrages consacrés aux figures stylistiques parus assez récemment, on peut nommer
«Риторичний словник» de Зорянa Куньч [22],
«Поетичний синтаксис. Стилістичні фігури» de
В.Ф. Святовець [26] et les nôtres «Stylistique des
figures: les tropes» [14], «Stylistique des figures: les
figures non-tropiques» [15] (ajoutons nos articles où
l’on essaie d’analyser la situation formée [16; 28]).
On peut aussi ajouter à cette liste les thèses de
doctorat, qui ne sont pas nombreuses, consacrées
à l’analyse d’une figure concrète, par exemple, à la
comparaison ou à la métaphore: «Натуроморфна
метафора в медичній термінології» [20], «Категорія порівняння у мові науки» [31], «Семантико-граматичні моделі художніх порівнянь»
[23], faites sur la base des langues étrangères et
de l’ukrainien. Mentionnons aussi les thèses de
nos doctorantes Iryna Tsyrkounova et Anna Marhovska consacrées à la traduction des figures, en
particulier, de l’ironie et de l’euphémisme [30; 24].
Même à propos des figures fondamentales on continue aujourd’hui à constater qu’»on ne sait toujours
pas de façon assurée sur quels mécanismes (elles) reposent» et «ce qui (les) motive» [1, p. 503] (nous transformons ici la phrase de l’auteur qu’il dit sur la métonymie). Pourtant, depuis une vingtaine d’années, la
métonymie fait l’objet d’une activité de recherche intense, principalement dans le cadre de la linguistique
cognitive. Les scientifiques essaient d’élaborer aussi
sa typologie qui, d’après les données d’Y. Peirsman et
D. Geeraerts peut comprendre 54 catégories! [1, p. 503].
Dans notre «Lexicologie française» [17, p. 128–129]
où nous avons tenté de distinguer ses types, nous
avons pu en identifier que quinze dit «classiques».
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Le but. Donc, le problème des études approfondies des figures de style, suivant les nouvelles approches, restent actuel de nos jours. Le but de notre
article est de montrer l’état actuel de la théorie des
figures en Ukraine en le comparant avec la situation établie en France.
Actuellement, on peut signaler l’existence d’un
large cercle de problèmes, théoriques et didactiques, liés à nombre d’aspects: il s’agit avant tout
de la définition figure / trope, de la différence figure
stylistique / figure pragmatique, de la taxinomie des
figures et des principes de leur classification (par
exemple, ‘les figures macrostructurales’, terme,
proposé par G. Molinié, est inconnu en Ukraine)
ainsi que des modèles figuraux et bien d’autres.
Il y a longtemps que dans les travaux des linguistes français les figures ne sont plus guère considérées comme des écarts par rapport à la norme de
langue et de parole [7, p. 30], on les étudie avant
tout du point de vue cognitif, comme porteurs de
concepts individuels, des points de vue pragmatique et argumentatif, en liant avec un conflit
conceptuel formé dans un texte et l’influence sur
l’auditoire. Leur analyse montre un lien étroit avec
l’implicite, les actes indirects, les présupposés, basés souvent sur l’ironie et l’humour ainsi qu’avec
les associations de divers types (la conception pragmatique: les figures comme communication indirecte). En particulier, M. Bonhomme [3] dans son
ouvrage mentionné plus haut propose la notion de
figuralité et pose la question fondamentale: comment et pourquoi la figuralité se manifeste-t-elle
dans le discours ?
La conception énonciative, proposée par
O. Ducrot, est basée sur le concept de théâtralité,
de polyphonie provoquée par la superposition de
plusieurs voix: ainsi l’ironie repose sur un dialogue
implicite entre deux interlocuteurs qui affirment
des vérités opposées.
Chez nous, on continue généralement à utiliser
(et à enseigner) les approches plutôt «classiques»,
cela concerne, en particulier, la compréhension de
la métaphore comme «une comparaison raccourcie», «une comparaison sans mot de comparaison»,
proposée autrefois par Quintilien, ne reconnaissant
pas souvent l’existence des métaphores cognitives
et leur statut universel, leur importance même
dans le discours spécialisé (pourtant les travaux
d’A. Wierzbicka sont connus et très appréciés).
A. Wierzbicka a beaucoup critiqué l’approche traditionnelle, en écrivant que si la métaphore était une
comparaison abrégée et réduite, cela signifierait
que la différence entre métaphore et comparaison
n’est pas sémantique. D’après elle, ces figures se
distinguent par leurs structures profondes et non
formelles et à la base de cette distinction se trouve
l’opposition [21, c. 142–143].
Généralement, on ne distingue pas non plus la
synecdoque de la métonymie. D’habitude, l’analyse ne sort pas les limites de la stylistique ou de
la poétique. Donc, les interprétations des figures
françaises et ukrainiennes diffèrent beaucoup.
On continue par exemple à comprendre le terme
‘figures’ comme ‘figures syntaxiques’. Plusieurs
dictionnaires ukrainiens notent que «риторичні
фігури – синтаксичні засоби художньої мови,
які використовуються для того, щоб виразити
якесь сильне почуття (радості, захоплення, туги,
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ненависті, зневаги тощо)» [29, c. 406]. Or, pourquoi,
d’après cette définition, «les figures rhétoriques» ne
sont-elles que «des procédés syntaxiques» et seulement «de la langue des belles-lettres» et «utilisées
seulement pour exprimer de forts sentiments» ? Les
figures appartiennent aux types différents, elles se
forment à tous les niveaux, sont présentes dans
tous les styles, même dans le style scientifique (en
particulier, français), et leurs fonctions ne sont pas
limitées uniquement par l’aspect émotif.
Donc, l’approche ukrainienne se base sur la
différence antique entre la théorie des figures et
la théorie des tropes. Comme on le sait, plusieurs
théoriciens depuis l’antiquité grecque, opposaient
les tropes au reste des figures. Le critère principal
était l’étendue de la figure: dans le cas du trope, elle
est limitée à un seul mot, lorsque la figure repose
sur l’assemblage de plusieurs mots, elle appartient
alors aux «figures autres que les tropes», selon l’expression de P. Fontanier [5]. Cicéron écrivait dans
«Brutus» que si le trope est localisé sur un seul mot,
les figures (schemata) sont développées. Ainsi, la
tradition ukrainienne a ses racines dans l’antiquité.
La classification française basée sur le jeu d’un
élément de langue qui comprend les figures de
mots, les figures de sens, les figures de construction
et les figures de pensée, où les tropes présentent un
des groupes de figures stylistiques, reste étrangère
aux scientifiques ukrainiens ce qui provoquent plusieurs problèmes de la définition et de la taxinomie,
y compris l’enseignement. Précisons aussi que la
théorie des métaboles proposée par le Groupe µ [8]
est connue (il existe sa traduction russe [25]), mais
n’est pas «reconnue» et utilisée en Ukraine.
Comme on l’a déjà dit, plusieurs figures usuelles
et de haute fréquence continuent à demander une
étude globale et approfondie. Par exemple, la comparaison: avant tout, est-ce une figure de construction (car dans une comparaison le choix et l’ordre
des mots sont importants) ou un trope ? Chez nous,
on ne soutient pas la pensée de certains chercheurs
français que la comparaison n’est pas un trope,
«elle est une figure non-trope» [9, p. 194]: dans ce
cas il ne s’agit pas d’un trope comme la métaphore
qui remplace ordinairement un mot par un autre.
Comme on vient de le dire, des traditions différentes préfèrent des termes différents: pour nous, il
s’agit plutôt du terme de figure stylistique, pour les
Français, plutôt de figure de rhétorique. La rhétorique classique cherchait à repérer tous les moyens
qui d’un discours à un autre peuvent être mis en
œuvre pour produire un effet particulier sur le récepteur. Cet effet est la distinction principale entre
«figure rhétorique» et «figure stylistique», d’après
O. Reboul [11]. Selon lui, non pas toutes les figures
sont celle de la rhétorique, il écrit: «L’expression
«figures rhétoriques n’est pas un pléonasme, car il
existe des figures non rhétoriques, celles qui sont
poétiques, humoristiques, ou simplement lexicales.
La figure n’est rhétorique que lorsqu’elle joue un
rôle persuasif» [11, p. 121]. Pourtant, cette thèse
est controversée: chaque figure a sa fonction pragmatique, communicative et même argumentative,
car construire un univers romanesque est aussi
construire une certaine argumentation, ce rôle appartient aussi aux figures [6]. Donc, aujourd’hui on
peut dire que chaque figure a sa pragmatique et sa
force rhétorique, elle est utilisée dans le discours
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avec un certain but. Cet aspect pragmatique ou rhétorique a été bien montré dans l’ouvrage de Marc
Bonhomme «Pragmatique des figures du discours»
[3] où l’auteur analyse la pragmatique fonctionnelle
des figures avec leurs motivations et leurs capacités d’influence. Comme l’écrit Cl. Stolz, «une figure
macrostructurale n’a d’autre existence que pragmatique» [18, p. 101]. C’est pourquoi plusieurs spécialistes utilisent couramment les termes «figures
stylistiques» et «figures rhétoriques» comme synonymiques. Nous préférons le terme de ‘figures stylistiques’ qui est plus large et recouvre des réalités très
diverses ayant des buts communicatifs différents,
mais qui réunit deux notions fondamentale: «figure»
comme «le façonnement particulier du discours»
[2, p. 8] et «style» comme «l’art de peindre la pensée
par tous les moyens que peut fournir une langue» [5].
Il faut dire qu’en proposant le terme de figure
rhétorique/stylistique/ poétique/de style, etc., les
scientifiques ne peuvent pas tomber d’accord sur l’essence de ce terme de «figure». Jusqu’à aujourd’hui,
ce terme garde une certaine ambiguïté. Ayant réuni
ses traits caractéristiques, on peut dire qu’une figure
[15; 16]: a) appartient au domaine de l’énonciation
langagière; b) représente un effort de pensée et de
formulation; c) elle peut faire l’objet de jugements
esthétiques; d) elle permet de s’exprimer s’éloignant
de l’usage commun pour atteindre plus de force et
de justesse; e) elle est un écart qui attire l’attention
du récepteur; f) son but principal est d’être frappant;
g) elle doit enrichir le sens des textes où elle apparaît; h) le principe connotatif joue un rôle fondamental dans la mise en œuvre des figures.
Pourtant, on soutient certains doutes de chercheurs sur l’appartenance de certains procédés
stylistiques ou rhétoriques à la classe de figures.
Est-ce une figure authentique l’hypotypose (une
description vive), l’allusion, la paraphrase, le pastiche et d’autres imitations? P. Bacry [2, p. 262]
propose de les interpréter comme «procédés divers
d’écriture». De même, il est douteux d’insérer dans
les figures macrostructurales, à côté des figures de
pensée, les lieux rhétoriques comme l’enthymème,
l’exemple, l’éthopée (le portrait moral), la chronographie, toutes sortes de descriptions, même si l’on
les appelle figures de second niveau [18, p. 105].
Les lieux forment un répertoire de développements
argumentatifs au service des preuves éthiques,
pathétiques et logiques, ils se rapprochent plutôt
d’une sorte de typologie des textes. Il est difficile
aussi de comprendre l’introduction des archaïsmes,
de la lexicalisation, des mots forgés, des néologismes, des mots-valises, bref, de tous les termes
lexicologiques au sein de la stylistique ou de la rhétorique. Certains présentent des mécanismes langagiers, d’autres les résultats du fonctionnement
de ces mécanismes, mais au sens strict du terme ils
ne sont pas, à notre avis, des figures stylistiques.
En même temps, certains procédés très connus
et fréquents ne figurent pas dans la liste de figures
stylistiques et rhétoriques. La stylistique ukrainienne cite épithète comme figure la plus utilisée
tandis que dans les ouvrages français l’épithète
n’est pas présente [12; 13]: cela s’explique par son
ambiguïté grammaticale et l’on préfère le terme
‘métaphore adjectivale’.
Donc, comme on le voit, plusieurs problèmes
concernant la définition et la taxinomie des figures

restent. On peut dire le même à propos des modèles de figures. Nos stylistiques continuent à présenter le modèle de la comparaison dans sa forme
canonique: comparé – outil de comparaison – comparant, sans motif qui doit aussi être un élément
obligatoire, sans lui, la comparaison n’est souvent
pas claire, ce que montrent aujourd’hui plusieurs
études comparées. Par exemple, l’Ukrainien ne
comprendra pas sans précision:
(sérieux) comme un pape,
(paresseux) comme un lézard,
(noir) comme un pruneau,
(frais) comme l’œil, etc.
Les expressions usuelles françaises sont étranges
à l’ukrainien même étant bien traduites comme
ревнивий як тигр, п’яний як корова, дурний як
зебра, просто як більярд тощо. Le problème de la
compréhension se pose à propos des comparaisons
explicites où le motif est assez étrange comme:
tu es aimable comme un bouledogue,
tu es bête comme tes pieds,
il est sale comme un pou,
ainsi qu’avec des comparaisons implicites où le
motif est sous-entendu et caché:
répondre en Normand,
écrire comme un chat,
être comme un soldat de pape, etc.
Donc, il faut tenir compte de tertium comparationis
qui est souvent implicite, et d’introduire dans la théorie de la comparaison (et sa présentation didactique) le
modèle sémantico-formel à quatre éléments [27].
A propos, les stéréotypes basés sur les noms
propres ou les nationalités diffèrent le plus étant
inconnus pour les représentants des autres peuples
ou nations, par exemple:
fort comme un Turc, traiter qn de Turc à Maure,
faire sa Sophie, faire le Jacques, etc.
En même temps, les expressions avec les noms
antiques ou bibliques sont connues, mais ne sont
pas usuelles:
invulnérable comme Achille, vieux comme Adam,
beau comme Adonis.
Enfin, les études stylistiques comparées
montrent la présence ou l’absence de symboles ou
d’associations dans la vision du monde des nations
différentes et aident à résoudre certains problèmes
traductologiques. Par exemple, notre analyse
montre [27] qu’il existe quelques modèles de la traduction et de l’interprétation des images:
a) les modèles coïncident puisque les symboles
sont les mêmes: têtu comme un âne – впертий як
осел, pauvre comme un rat d’église – бідний як
церковна миша;
b) le remplacement espèce-genre a lieu: muet
comme une carpe – німий як риба (poisson), fidèle
comme un canichе – вірний як пес (chien);
c) l’image change: sourd comme un pot – глухий
як пень (souche), écrire comme un chat – писати
як курка лапою (poule);
d) l’expression est traduite par une des expressions synonymiques existant en français: vieux
comme le Pont-Neuf – старе як світ (vieux comme
le monde), fier comme Artaban – пихатий як індик
(fier comme un paon);
e) la figure se perd car on n’interprète que le
sens: promesse de Gascon – пусті обіцянки, parler comme un Basque espagnol – спотворювати
мову тощо.
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L’analyse quantitative montre aussi la richesse
expressive et affective des langues comparées. Par
exemple, d’après nos données récentes (le choix
complet des dictionnaires phraséologiques), le français a créé des comparaisons basées sur 323 qualités humaines nommées par les adjectifs comme:
actif comme une abeille, adroit comme un singe /
comme une fée, affamé comme un loup / comme un
chasseur, etc. Pour montrer la beauté (représentée
par beau / belle / joli), il existe 24 expressions:
comme un amour, comme un ange, comme un astre,
etc., qui peuvent être interprétées par une quantité plus modeste d’expressions ukrainiennes comme
гарний, як день, як зоря, як сонце тощо.
Les conclusions et les perspectives. En finissant, disons en tant de conclusion que la théorie des
figures lie le système de procédés affectifs de langue
avec le système de modèles abstraits d’après lesquels
les figures se forment. Depuis l’Antiquité, les scientifiques s’efforçaient de résoudre plusieurs problèmes,
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Анотація. У статті наведено аргументи щодо необхідності розробки нової методології для реконструкції механізмів трансформації когнітивних структур у мовні форми. Представлено загальну типологію
цінностей, відповідно до якої розроблено комплекс методичних процедур для когнітивної і асоціативної
параметризації гіперконцепту ЦІННІСТЬ та його базових концептів. Доведено доцільність і ефективність
застосування методів когнітивної лінгвокомпаративістики для реконструкції гіперконцепту ЦІННІСТЬ
та чотирьох його базових ціннісних концептів TRUTH, GOOD, BEAUTY, BENEFIT / ІСТИНА, ДОБРО,
КРАСА, КОРИСТЬ. Запропоновано також методичний алгоритм проведення психолінгвістичного експерименту, за допомогою якого буде виявлено асоціативні структури значень імен базових ціннісних концептів та їхніх синонімів. З цією метою розроблено дві анкети (англійською та українською мовами) для
опитування респондентів (анкета українською мовою наведена у статті).
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METHODOLOGICAL PROCEDURES OF COGNITIVE AND ASSOCIATIVE
PARAMETERIZATION OF HYPERCONCEPT VALUE AND ITS BASIC CONCEPTS
Summary. The article argues for the need to develop a new methodology for the reconstruction of the transformation mechanisms of cognitive structures into language forms. A general typology of values is presented,
according to which a set of methodological procedures for the cognitive and associative parameterization of the
hyperconcept VALUE and its basic concepts has been developed. The expediency and efficiency of applying the
methods of cognitive linguistic comparison for the reconstruction of the hyperconcept VALUE and its four basic
value concepts TRUTH, GOOD, BEAUTY, BENEFIT are grounded. It is proposed a methodological algorithm
for conducting a psycholinguistic experiment, with the help of which the associative structures of the meanings
of the names of basic value concepts and their synonyms will be revealed. For this purpose, two questionnaires
(in the English and Ukrainian languages) have been developed for interviewing respondents (a questionnaire
in Ukrainian is given in the article).
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остановка проблеми. Когнітивно-орієнП
тована лінгвістика, за словами Л.П. Дронової, виходить із припущення про те, що мов-

на структура не є довільною, вона мотивована
будовою (устроєм) когнітивної структури, яка
специфічно трансформується у природних мовах
[4, c. 24]. У зв’язку з цим основне методологічне
завдання сучасної лінгвоепістемології – це розробка ефективних методів для реконструкції
механізмів трансформації когнітивних структур
у мовні форми і зокрема тих структур людської
свідомості, в яких збережені ціннісні константи
етноспільнот та їхні національно-культурні домінанти, що відображають події і фактори, під
впливом яких формувалися ціннісні картини
світу/аксіоконцептосфери кожного народу, зокрема британського й українського. А оскільки
синергетична структура аксіоконцептосфери
є динамічним утворенням / мотиваційним континуумом, що змінюється залежно від подій, які
відбуваються у світі, в окремій країні або навіть
у житті окремого індивіда, то необхідним видається аналіз механізмів впливу цих подій на зміни ціннісної ЗНАЧИМОСТІ загалом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
В останніх працях із лінгвоаксіології [12] вже робилися спроби проаналізувати зміну ієрархії семантичного наповнення ціннісних концептів на
матеріалі американського політичного дискурсу
© Стефанова Н.О., 2019

під впливом такої події, як світова економічна
криза порівняно з системою цінностей в економічно благополучний для цієї країни період [12, с. 99].
Звісно, що ціннісні концепти як синергетично
організована єдність, яку називають ціннісною
системою є рухливими і можуть змінювати свою
значимість для людства, соціуму, індивіда тощо
і займати вже інше місце в ціннісній синергетично-холістичній ієрархії [8; 11; 21 та ін.]. У цьому
випадку окремі фрагменти ціннісної картини
світу/аксіоконцептосфери зазнають змін, і вся
система теж підлягає трансформаціям.
Такої ж думки дотримується і М.Ф. Алефіренко, який пише про те, що цінності рухливі, які
можуть переходити з одного рівня на інший, скажімо, підносячись від індивідуально-особистісних до загальнолюдських [1, с. 14]. Особистісні
події можуть впливати на особисту систему цінностей, тоді як соціальні події, як правило, впливають і на особистісну, і на суспільний фрагмент
ціннісної картини світу. Крім того, один і той же
ціннісний концепт легко трансформується з особистісного в соціальний, і навпаки [там само].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Для розуміння механізмів таких трансформації варто уточнити, які цінності належать до загальнолюдських, національно-культурних (колективних) та індивідуальних.
До першого типу відносять найважливіші жит-
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тєві істини, шедеври світового мистецтва, стійкі норми моралі тощо. А тому невипадково, що
античні мислителі та філософи подальших поколінь розглядали їх на базі таких категорій цінностей, як TRUTH, GOOD, BEAUTY, BENEFIT /
ІСТИНА, ДОБРО, КРАСА, КОРИСТЬ. Вочевидь,
що найголовнішою істиною є усвідомлення цінності життя, яке становить головну відмінність
розуму людини від розуму тваринного світу і є базисною цінністю будь-якої культури. Зрозуміло,
у різні часи цінність життя була різною, і вона
стрімко зростає як цінність із розвитком людства,
і не можна заперечувати її ключову роль у формуванні людини. Національні цінності є більш
конкретними й матеріалізованими, ніж загальнолюдські цінності, адже вони утворюють специфіку кожної етнокультури. Зрештою, до індивідуальних цінностей належать ідеї і предмети,
важливі для окремої людини, джерелом яких
є як соціокультурне середовище, так й індивідуальні артефакти: матеріальні, духовні, природні.
Вважаємо, що для подальшого впорядкування загальної типології цінностей першим методичним кроком має бути процедура компонентного аналізу лексем англ. value / укр. цінність
разом із дефінітивним аналізом, результати якої
сприятимуть подальшому виявленню механізмів
категоризації і концептуалізації уявлень британців і українців про “цінність”. З цією метою
варто простежити шляхи формування семантичної структури лексем англ. value / укр. цінність
і встановити її співвідношення із тими ЛСВ семантичних структур імен базових концептів
TRUTH, GOOD, BEAUTY, BENEFIT / ІСТИНА,
ДОБРО, КРАСА, КОРИСТЬ, які мають ціннісний компонент семантики. Важливо простежити
на цьому етапі ступінь вияву архісеми ‘цінність’
у вигляді різних сем у семантичній структурі як
імен ціннісних концептів, так і їхніх синонімів.
Мета статті – розробити комплекс методичних процедур для когнітивної і асоціативної параметризації гіперконцепту ЦІННІСТЬ та його
базових концептів.
Виклад основного матеріалу. Синергетична типологія загальнолюдських, національно-культурних (колективних) та індивідуальних
цінностей ґрунтується за словами А.Х. Маслоу,
на ієрархії людських потреб: біологічних, соціальних і духовних [19]. Виходячи з цього, у лінгвістичній літературі знаходимо подібні оптимальні
витлумачення природи цінностей. Так, зокрема
тотожних поглядів на цю категорію дотримуються С.Н. Виноградов (який розглядає цінність як
“ідеальне утворення, що становить важливість
предметів і явищ реальної дійсності для суспільства, індивіда, виражене в різних проявах діяльності людей”) [3, с. 93]; О.А. Чернявська (для якої
цінності – це сформовані уявлення про значення
якогось об'єкта для суб'екта) [16]; М.Ф. Алефіренко (для якого наведені попередні погляди на ціннінсть виявляються різновидом значення) [1, с. 99]
і, зрештою, Є.Ф. Серебренникова (яка розуміє
цінності як знакові утворення – матеріальні й нематеріальні явища культури, що мають ЗНАЧИМІСТЬ для представників певної культури) [9].
З огляду на таку типологію цінностей подальший аналіз гіперконцепту ЦІННІСТЬ, складниками якого є ціннісні концепти TRUTH, GOOD,
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BEAUTY, BENEFIT / ІСТИНА, ДОБРО, КРАСА,
КОРИСТЬ, має відбуватися через процедуру вимірювання ступеня Інтересу (мотивованого біологічними, соціальними й індивідуальними потребами) до цінностей з боку людини й соціуму, потім
Порядку їхньої Значимості для них й, відповідно, отримання Результату (задоволення). У цьому разі найбільш ефективним і продуктивним
є метод концептуальної профілізації, який дасть
змогу побудувати складно-холістичні когнітивноматричні мережеві відношення гіперконцепту
ЦІННІСТЬ з його ціннісними концептами у рамках когнітивних доменів Інтерес, Порядок, Значимість і Результат (див. про це докладніше: [15]).
За підтримки інструментів онтоаналізу, зокрема димензіонального методу В. Франкла
[18], можна установити відношення між різними
гранями людського буття, які в синергетичній
організації мотиваційного континууму аксіоконцептосфери будуть випромінюватися (профілюватися) у проекції біологічних, 2) соціальних
та 3) індивідуальних потреб людини та крізь
призму соматичного (здоров’я), психічного (задоволення) і ноетичного (смислу) профілів.
Когнітивний домен Значимість заснований
на оцінці індивідом тієї чи іншої події, факту,
явища тощо, яка, на думку Н.Д. Арутюнової,
і є тим когнітивним актом, в результаті якого
встановлюється ставлення суб'єкта до оцінюваного об'єкта з метою визначення Значення для
його життя й діяльності [2, с. 341]. Про це пише
й М.Ф. Алефіренко, для якого оцінка – це одна
з форм існування цінностей і водночас процедура визначення користі, доцільності, доречності
чого-небудь для людини, тобто позитивного або
негативного її ставлення до чогось [1, с. 100].
Пов’язані ієрархічно з цим доменом інші базові домени Інтерес, Порядок і Результат дадуть
змогу за допомогою оцінної концептуалізації
впорядкувати ціннісні концепти в аксіоконцептосфері за бінарним принципом – позитивним /
негативним операторами, наприклад, ДОБРО /
ЗЛО, КОРИСТЬ / ШКОДА.
У результаті застосування операційної процедури оцінного порівняння логічної подібності
ціннісного об'єкта з іншим явищем за певною
ознакою на основі методу концептуальної інтеграції вдасться виявити інтеграційні складні
мережі організації мотиваційних континуумів
британської й української аксіоконцептосфер,
які відображатимуть профілі доменів тих ціннісних концептів, які інтегрувалися з інших предметних чи абстрактних сфер, набувши ціннісного значення, а, головне, бінарного характеру, що
є головним принципом / критерієм для здійснення семіометричної діагностики негативної / позитивної оцінки цих концептів та їх вербалізаторів
у кожній етнокультурі.
Говорячи про характер взаємодії гіперконцепту та ціннісних концептів всередині профілів
і проекцій кожного когнітивного домену – Інте
рес, Порядок, Значимість і Результат, погоджуємося із Є.Г. Хомяковою, яка розглядає ці мережеві відношення або як парадигмальні, або як
кластерні [14]. Парадигмальний рівень репрезентації ціннісних концептів характеризується
залежністю і наявністю причинно-наслідкових
зв'язків між концептами, які утворюють так зва-
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ну ціннісно-концептуальну парадигму на базі
гіпер- або породжувального концепту і є його похідними. Гіперконцептом (породжувальним концептом) у витлумаченні Севастьянової [12, с. 121]
є концепт, що має найбільш широке смислове наповнення і тематично об'єднує базові концепти
з більш диференційованою профілізацією. Такі
концепти є похідними. На її думку, це означає,
що породжувальний концепт може частково дублювати смисл базових чотирьох концептів, а
аналіз будь-якого з цих концептів, який здійснюється крізь призму профілів ціннісних базових
доменів, дає змогу реконструювати змісту гіперконцепту, що є його основою.
Тимчасом ціннісні кластери утворюються на
основі асоціативно-смислових зв'язків гіперконцепту і базових концептів, для реконструкції яких
необхідним є залучення експериментальних процедур, які теж мають свої методичні етапи й операційні інструменти для їх виконання [12, с. 121].
Проведення психо- і соціолінгвістичного
експериментів з їх процедурами спрямоване
на вимірювання співвідношення семантичної
та психолінгвістичної (асоціативної) структур значень імен базових ціннісних концептів
та їхніх синонімів із метою виявлення ціннісних констант й актуалізованих у мовній свідомості британців і українців національно-ціннісних домінант. З цією метою розроблено дві
анкети (англійською та українською мовами)
для опитування респондентів «Відображення уявлень про базові категоріально-ціннісні
домени у мовній свідомості українців» і «The
Reflection of the ideas about basic categorial
and value domains in the British language
consciousness».
Доцільність такого методичного кроку пояснюється позицією В.Б. Касевича, який зазначає,
що наразі вкрай необхідним залишається вивчення відмінностей між сучасною семантичною
системою мов та тією актуальною моделлю, що
є дійсною для сучасного мовного колективу і яка
виявляється в закономірностях поведінки його
представників [6]. З цього приводу слушними
видаються думки й Є. Бартміньського, який уважає, що […] лінгвістичний аналіз має спиратися
на дані, вилучені як із системи мови, так і з матеріалів анкет […] [17, р. 66].
Отримані з анкет дані, зокрема реакції британських і українських респондентів на запропоновані стимули (у даному разі базовими з яких
є TRUTH, GOOD, BEAUTY, BENEFIT / ІСТИНА,
ДОБРО, КРАСА і КОРИСТЬ), за словами О.Ф. Загородньої, яка покликається на спостереження
С.В. Мартінек […], не просто підтвердять “певну
частину семантичної характеристики досліджуваних концептів, а й забезпечать зовнішню експлікацію властивостей відповідного концепту і –
більше того – фрейму(ів)/домену(ів), до якого(их)
цей концепт входить як складова ширшого фрагмента свідомості носіїв кожної мови й культури.
Асоціативні реакції надають також змогу виявити зв’язки кожного концепту з іншими концептуальними структурами” [5, с. 95; 10, с. 29].
І тут варто погодитися ще з одним цілком
слушним твердженням С.В. Мартінек, яка наголошує, що головне завдання дослідника полягає
не в тому, щоб розробити певну класифікацію

отриманих реакцій, а щоб реконструювати відповідні структури мовної свідомості [10, с. 30].
Поряд із дослідженнями відповідей респондентів на поставлені в анкетах запитання і на запропоновані стимули у різноманітних варіаціях передбачено також аналіз асоціативного матеріалу
як цілісних фрагментів когнітивно-семантичних
матриць мотиваційних континуумів аксіоконцептосфер британців і українців. Ці фрагменти
є інтеграційними мережевими доменами ціннісних концептів, семантично пов’язаних між собою: у даному разі – це домени Initerest / Needs,
Meaning, Order, Result / Інтерес, Значимість,
Порядок і Результат. Найбільш складноорганізованою концептуально-інтеграційною мережею
є гіпердомен аксіоконцептосфера – сукупність
ціннісно пов’язаних між собою сучасних і асоціативних семантичних ознак імен концептів ІСТИНА, ДОБРО, КРАСА і КОРИСТЬ та їх синонімів.
Аналіз ранжування асоціативного компонента
в семантичній структурі імен ціннісних базових
концептів слід здійснювати за індексом яскравості (індекс Ю.Д. Апресяна; дослідження Й.А. Стерніна, М.А. Стерніної та їхніх учнів), що дасть змогу вивити ступінь інтенсивності відображення в їх
мовній свідомості індивідуальних, колективних
чи загальнолюдських цінностей, названих найчастотнішими реакціями. Зокрема, індекс яскравості (далі – ІЯ) кожної реакції (далі – R) в асоціативному полі кожного ціннісного концепту або
ступінь семантичної близькості (за В.В. Левицьким) буде визначено за формулою:
Ê =�

n −1
,
N

де n – кількість слововживань певної реакції, а
N – кількість реципієнтів, що надали реакцію на
стимул (з огляду на традиційні умови проведення вільного асоціативного експерименту, в яких
зараховують одну найпершу відповідь, кількість
реципієнтів дорівнює кількості всіх реакцій,
наданих на стимул) [5, с. 98–99]. Й.А. Стернін
[13, c. 101] уважає цей показник важливим складником семантичного компонента, оскільки він
репрезентує реальне його місце у значенні слова,
виражає ступінь актуальності того чи іншого семантичного компонента для мовної свідомості.
Індекс Апресяна залежить від рангу і кількості
реакцій, тобто найвищі показники цього індексу
припадають на слова з найвищим рангом, з найбільшою кількістю відповідей, з вищою частотністю
реакцій; і навпаки, найменші показники відповідають словам, які мають низький ранг, найменшу
кількість відповідей, нижчу частотність [5, с. 99].
На основі ранжування індексів яскравості R за
спадним принципом буде визначено ядро і периферію асоціативного поля кожного базового ціннісного концепту: межу між ядерними і периферійними реакціями буде обчислено за формулою n/2,
де n – верхня межа частотності певної R на S [7].
Буде обчислено також сумарний індекс яскравості сем асоціативних значень S–R зі спільною
семантикою. Ціннісний концепт з найвищим середнім асоціативним значенням ранжування буде визначений як найбільш важливий для респондентів.
Висновки з проведеного дослідження
і перспективи. Підсумовуючи, зазначимо, що
методичні процедури когнітивної і асоціативної параметризації гіперконцепту ЦІННІСТЬ
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та його базових концептів спрямовані на виконання етносеміометричної параметризації
мотиваційного континууму аксіоконцептосфер
британців і українців через вимірювання співвідношення семантичної структури імен чотирьох базових ціннісних концептів та їх синонімів
(за тлумачними словниками англійської і української мов та словниками синонімів) з їх асоціативною семантичною структурою (за результатами асоціативних реакцій), яке дасть змогу
виявити ступені збігу, накладання значень чи
переважання однієї семантичної структури над
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іншою і зафіксувати сучасні ціннісні константи
й національно-культурні домінанти. Отримані
результати відображатимуть актуалізацію сторін ментального ціннісного образу, позначеного
стимулом, у мовній свідомості реципієнтів – британців та українців та національно-ціннісні індивідуальні їх орієнтири.
Перспективи подальшої розробки досліджуваної проблеми полягають в комп’ютерному опрацюванні результатів аналізу тлумачних словників і словників синонімів та отриманих реакцій
респондентів.
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Анотація. У статті проаналізовано використання перекладацьких граматичних трансформацій при перекладі науково-технічних текстів із нафтогазової галузі. Автори схарактеризували види труднощів перекладу науково-технічних текстів, визначили сутність поняття «граматична перекладацька трансформація». Також з’ясовано складність вибору оптимального граматичного еквівалента та проведено кількісний
і якісний аналіз знайдених граматичних перекладацьких трансформацій.
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SPECIFICS OF USING GRAMMATICAL TRANSLATION
TRANSFORMATIONS IN TRANSLATION OF SCIENTIFIC
AND TECHNICAL TEXTS OF THE OIL AND GAS INDUSTRY
Summary. The article analyzes the use of translation grammatical transformations in translation of scientific
and technical texts of the oil and gas industry. The authors described the types of translation difficulties of scientific and technical texts, determined the essence of the concept of "grammatical translation transformation".
Also, the difficulty of choice of the optimal grammatical equivalent has been determined and the quantitative
and qualitative analysis of the found grammatical translation transformations has been carried out.
Keywords: grammatical equivalent, comparative translation method, context semantics, scientific and
technical text, translation transformations.

остановка проблеми. Загальновідомо,
П
що процес перекладу не є простою заміною одиниць однієї мови одиницями іншої

мови. Навпаки, це нелегкий процес, що містить
низку труднощів, які повинен долати перекладач. Одним із способів, які сприяють перекладачеві, є трансформації.
У процесі перекладу часто виявляється неможливим використати відповідність слів і виразів, які дає словник. У подібних випадках ми
вдаємося до трансформаційного перекладу, що
полягає в перетворенні внутрішньої форми слова або словосполучення, або ж її повній заміні
для адекватної передачі змісту висловлення.
Досягнення адекватності перекладу пов'язане
з умінням правильно ідентифікувати перекладацьку проблему, і здійснювати необхідні перекладацькі трансформації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вирішенні проблеми використання
граматичних перекладацьких трансформацій
брали участь відомі зарубіжні та вітчизняні
науковці: Борисова Л.І., Бреус Є.В., Кияк Т.Р.,
Корунець І.В., Максімов С.Є., Підгорна А.Б.
та інші. Зокрема, Миньяр-Белоручев Р.К. досліджував теорію і методи перекладу, Карабан В.І. аналізував граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні
проблеми при перекладі англійської наукової
і технічної літератури. Особливості перекладу
загальної та загально наукової лексики з англійської мови на українську розглядала Борисова Л.І. Перекладацькі прийоми під час
перекладу термінології наукових текстів буди
предметом наукових пошуків Колесник А.О.
© Дмитренко О.В., Стрільчук О.С., Рибалко М.О., 2019

Лощенова І.Ф. та Нікішина В.В. розглядали перекладацькі трансформації як ефективний засіб досягнення адекватності перекладу. Підгорна А.Б. з’ясовувала проблему перекладу слів із
різним об’ємом значення в науково-технічних
текстах. Особливості перекладу загальної та загально наукової лексики з англійської мови на
українську розглядала Борисова Л.І.
Але попередні дослідження з даної проблематики не знайшли відображення на матеріалі
текстів нафтогазової галузі. У зв’язку з цим актуальність статті обумовлено необхідністю вивчення на даному етапі науки проблем використання
граматичних перекладацьких трансформацій
під час перекладу текстів нафтогазової галузі
у зв'язку з підвищенням ролі науково-технічного
перекладу та необхідністю узагальнити здобуті
іншими науковцями дані та досвід.
Ціль та завдання. Метою даної статті
є аналіз використання перекладацьких граматичних трансформацій при перекладі науково-технічних текстів із нафтогазової галузі.
Відповідно до поставленої мети основними завданнями роботи є:
1) характеризувати види труднощів перекладу науково-технічних текстів;
2) визначити сутність поняття «граматична
перекладацька трансформація»;
3) схарактеризувати складність вибору оптимального граматичного еквівалента;
4) провести кількісний та якісний аналіз знайдених граматичних перекладацьких
трансформацій;
Виклад основного матеріалу. Бурхливий
розвиток науково-технічного прогресу та збіль-
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шення потоку інформації, вимагає від сучасного
перекладача швидкого та якісного виконання
адекватного перекладу технічної документації.
З огляду на необхідність досягнення перекладацької еквівалентності, точності та відповідності нормам у перекладі науково-технічних
текстів актуальною є проблема дослідження
особливостей перекладацьких трансформацій
та їх використання у перекладі з англійської
мови на українську.
Перекладач наукової і технічної літератури повинен добре володіти не тільки відповідними мовами і тематикою, а й науковим мисленням, логічними категоріями тієї чи іншої
галузі. З цього також випливає можливість виявлення основних конкретних закономірностей
перекладу наукової і технічної літератури, що
забезпечують основну задачу перекладу – ясну
і чітку інформацію. Більш того, можна стверджувати, що в деяких випадках переклад наукового і технічного тексту повинен перевершувати оригінал. Це парадоксальне твердження
цілком обґрунтовано і випливає як природний
наслідок двох вимог, що пред'являються до
перекладача наукової і технічної літератури:
а) переклад повинен бути точним, тобто передавати саме те, що міститься в оригіналі – не
більше, не менше; б) в перекладі повинна бути
ясність і чіткість – незалежно від ступеня ясності першоджерела. Від досвідченого перекладача можна очікувати, що він викладе думка автора на хорошому мовою, з використанням всіх
елементів, властивих англійської формальнологічному стилю, коротко, чітко і максимально логічно обґрунтовано. Подібна робота перекладача і призводить до того, що переклад стає
краще оригіналу [5, с. 49].
Переклад наукової і технічної літератури –
це складний, кропіткий, розрахований на самостійну працю плід напруженої дослідницької
роботи в галузі мови і конкретної спеціальності. Для виконання такої роботи бажано, щоб перекладач мав виключно високу кваліфікацію:
досконало володів мовою наукової і технічної
літератури, як оригіналу, так і перекладу. Вважається, що важливіше добре знати мову, якою
робиться переклад, ніж ту, з якої перекладають
[6, с. 175].
Проблеми загальнонаукової лексики – її
складу, особливостей функціонування, контекстної семантики, специфіки перекладу з однієї
мови на іншу в даний час ще недостатньо вивчені і розроблені. Важливість і необхідність
дослідження комплексу проблем, пов'язаних
з вивченням загальнонаукової лексики, стають
особливо очевидними як при безпосередньому
виконанні, так і при осмисленні проблем науково-технічного перекладу, в процесі якого здійснюється комунікативно-рівноцінна передача
інформації з однієї мови на іншу. Л.С. Бархударов називав чотири типи перетворень (трансформацій), що мають місце в ході роботи над
перекладом. Це перестановки, заміни, опущення і додавання [1, с. 56].
Прийоми, використовувані при перестановці – це зміна порядку розташування компонентів складного пропозиції, а також зміна місця слів і словосполучень. До прийомів заміни
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Л.С. Бархударов відніс компенсацію, синтаксичні заміни в структурі складного речення,
заміну частин мови, компонентів пропозиції
і словоформ, конкретизацію і генералізацію,
членування і об'єднання пропозиції, заміну
причини наслідком (і навпаки), антонімічний
переклад. Опущення і додавання мають відповідні типи трансформацій – опущення і додавання [1, с. 62].
Також необхідно підкреслити, що в системі
Л.С. Бархударова перетворення генералізації
і конкретизації, відносяться до замін, оскільки
при цьому відбувається заміна елемента мови
початкового тексту [1, с. 78].
Слід зазначити, що переклад повинен бути
точним, тобто передавати саме те, що міститься в оригіналі – не більше, не менше. В перекладі повинна бути ясність і чіткість – незалежно від ступеня ясності першоджерела.
Проблеми загальнонаукової лексики – її складу, особливостей функціонування, контекстної
семантики, специфіки перекладу з однієї мови
на іншу в даний час ще недостатньо вивчені
і розроблені.
Нами було перекладено науково-технічний
текст із нафтогазової галузі, в якому було знайдено та опрацьовано граматичні перекладацькі трансформації. Ми розподілили їх на чотири
групи відповідно до методу, використаного для
їх перекладу: метод перестановки, метод заміни, додавання, та метод опущення.
Розглянемо їх більш детально. Перестановка – це граматична трансформація, внаслідок
якої змінюється порядок слів у словосполученні
або реченні. Причини застосування перестановок полягають в різниці систем англійської
і української мови, насамперед, це відсутність
в українській мові жорсткого порядку слів, як
це є в англійській мові.
The beginning of modern marine drilling was
in 1938 – сучасне морське буріння розпочалось
у 1938 році.
Because of the uncertainty as to how reservoirs
are shaped or confined – Через невизначеність
щодо форми чи меж покладів.
This slow, limited depth method, which is
seldom used, involves crushing rock – Цей дуже
рідко використовуваний, повільний та обмежений у глибині метод являє собою дроблення
породи.
Considerable work is required to drill even
a shallow well – Для буріння навіть дрібної
свердловини потребується значна робота.
The square kelly has a mud swivel on the top
which is connected to blow out preventors – Зверху у квадратних робочих трубах є вертлюг
для буріння з промивкою буровим розчином,
з'єднаний з запобіжниками вибуху.
Caustic soda is often added-Часто додають
каустичну соду.
Jets of mud may be applied under pressure at
the bottom of the hole to aid in drilling – Для полегшення буріння на дні свердловини можуть
застосовуватися потоки бурового розчину під
тиском.
Метод заміни включає в себе зміну роду
і відмінка іменника, перехід з однини до множини, заміна пасивної конструкції активною
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чи навпаки, заміна інфінітивної чи герундіальної конструкції підрядним реченням. Деякі
слова в англійській мові мають більшу палітру
відтінків значень, яких не має український
словник, отже при перекладі речень з такими
словами доводиться замінювати відсутні слова
найближчими за значенням. В цих трансформаціях беруть участь всі частини мови, всі члени речення і всі синтаксичні конструкції, що
і пояснює їх численність і різноманітність.
After the drilling is completed – Після завершення буріння.
Shippedon-shore –відправляються на берег.
Typically, with deep water floating platform
drilling, the well head equipment is lowered to
the ocean floor and sealed to the well casing –
Як правило, під час буріння свердловини на
глибині, бурове обладнання на плавучій платформі занурюють на дно океану та закріплюють до корпусу свердловини.
Off shore operations – Морські Операції.
The columns of ten hold the crude oil – У колонах часто зберігають сиру нафту.
Because of the uncertainty as to how reservoirs
are shaped or confined – Через невизначеність
щодо форми чи меж покладів.
As the hole deepens-по мірі поглиблення
свердловини.
May even result in the loss of the well – може
навіть унеможливити подальше використання свердловини.
Додавання – це граматична трансформація, внаслідок якої у перекладі збільшується
кількість слів, словоформ чи членів речення,
експліцитно розкриваючи те, що в оригіналі
виражено граматично. Під час перекладу науково-технічних текстів із нафто-газової галузі
дуже часто трапляються випадки, коли певний
термін в англійській мові не має конкретного
відповідника в українській. В такому випадку
перекладач може звертатися до описового чи зіставного методу перекладу.
Jack-ups (on legs) – Платформи, що піднімаються автоматично (на підпорах).
Whose legs are jacked up for towing – чиї опори (ноги) складені (підняті) для буксирування.
Exploratory wells which are drilled in areas
where neither oil nor gas has been previously
found are called «wild cats» – Розвідувальні
свердловини, які буряться в районах, де раніше
не було виявлено ні нафти ні газу, називають
«свердловиною навмання».
Multiple completion wells – Мультипластові
свердловини.
Mudmixer-змішувач бурового розчину.
Used for fishing-використовуються для ловильних операцій.
(jack knife) – (ті, що можуть складатися
і розкладатися).
Casing and cementation – Обсадні труби
та цементація.
Square kelly-квадратна робоча труба.
Extended-reach drilling – Буріння з великим
відхилом від осі свердловини.
The process is reversed-процес повторюється
в зворотному порядку.
Where it is filtered and recirculated – де він
фільтрується і процес повторюється.

Following the analysis of geological data –
Після аналізу геологічних даних.
Because of the uncertainty as to how reservoirs
are shaped or confined-Через невизначеність
щодо форми чи меж покладів.
Опущення – це процес протилежний додаванню, при якому в перекладі вилучається
певний мовний елемент. Мова йде про опущення в перекладі надлишкових мовних одиниць.
В більшості випадків це елементи, які відносяться до структури мови.
Fixed on site platforms – Стаціонарні платформи.
A well which does not find any oil or gas, or
finds too little to produce economically, is called
a «dry hole» – Свердловина, що не знаходить
нафти або газу взагалі, або знаходить замало для вигідного виробництва, називається
«сухою».
There is no way to control – неможливо контролювати.
Підсумовуючи, можна впевнено зазначити,
що частота використання методу перестановки
становить 21%, методу заміни 25%, додавання
43% і опущення 11%. Беручи до уваги отримані
дані, стає можливим стверджувати, що при перекладі метод додавання є найбільш використовуваним, а метод опущення є найменш використовуваним.
Висновки і пропозиції. В ході нашої роботи встановлено, що адекватність перекладу – це функціональна відповідність перекладу
крізь його еквівалентність. Еквівалентність –
це особливий випадок адекватності. З’ясовано,
що адекватним визнається такий переклад,
в якому передані усі тонкощі сфери, пов’язаної
з цим текстом. Вимога адекватності носить не
максимальний, а оптимальний характер: переклад повинен оптимально відповідати певним
умовам і завданням.
У ході дослідження робіт інших науковців
з даного питання було встановлено, що під
час перекладу потрібно правильно зрозуміти
зміст речень, смислові відношення між реченнями та значення елементів, що беруть участь
в організації тексту. Виявлено декілька груп
труднощів, пов’язаних з перекладом науковотехнічних текстів з англійської на українську
мову. Тільки незначна частка англійських
та українських висловлювань має ідентичну
синтаксичну структуру та порядок компонентів. Було визначено поняття перекладацьких
трансформацій – вони являють собою особливий вид міжмовного перефразування, яке має
суттєві відмінності від трансформацій в рамках
однієї мови. Граматична заміна як особливий
спосіб перекладу передбачає не просто вживання в перекладі форм мови перекладу, а відмова
від використання форм аналогічних вихідним,
заміну таких форм на інші. Спираючись на роботи інших учених у даній галузі, ми виділили
чотири види граматичних трансформацій: перестановку, заміну, додавання та опущення.
Матеріал статті може стати підґрунтям для
подальшого дослідження з даної проблематики
та бути використаним перекладачами під час
перекладу науково-технічних текстів із нафтогазової сфери.
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остановка проблеми. Навчання письП
мового науково-технічного перекладу
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(переклад включно) перша – англійська» передбачає роботу з автентичними текстами певної галузі як англійською так і українською мовами.
Інтернет містить великі масиви автентичних тек© Стрілець В.В., 2019
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стів, а пошукові системи й програми-конкорданси дозволяють здійснювати пошук і опрацювання
необхідної лінгвістичної й екстралінгвістичної
інформації. Отже, актуалізується проблема вивчення лінгводидактичних можливостей корпусних технологій щодо їх використання в процесі
фахової підготовки майбутніх перекладачів науково-технічних текстів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
В останні роки спостерігається підвищений інтерес науковців до використання корпусних технологій у навчанні іноземних мов і, зокрема, перекладу. В.В. Жуковська [3, c. 108–111] здійснила
огляд способів застосування лінгвістичних корпусів у методиці навчання іноземних мов, у тому
числі перекладу. Л. О. Максименко [4] дослідила,
як використання лінгвістичних корпусів сприяє
функціонуванню загальнодидактичних та методичних принципів навчання перекладу. О.Г. Горіна [1] проаналізувала можливості корпусних
ресурсів для формування професійно орієнтованих лексичних навичок. Л. Баукер [8] відмітив
їхню роль для вилучення ідіоматичних виразів.
Цю ідею розвинули Л.П. Тарнаєва і К.С. Осипова [7], запропонувавши алгоритм використання лінгвістичних корпусів під час перекладу
ідіоматичних мовленнєвих одиниць у текстах
сфери професійної комунікації. Д.Ю. Груздєв
[2] вивчив потенціал тематичних корпусів, а
також конкретизував принципи їх укладення.
Ф. Занеттін [13] розглянув доцільність застосування в перекладацькій діяльності паралельних
корпусів, порівнявши їх із технологією «пам’ять
перекладів» та словниками. Н. Кюблер [11] прослідкувала застосування комбінації різних типів корпусів (паралельних і зіставних), системи
машинного перекладу й веб-ресурсів у навчанні
перекладу науково-технічних текстів. І.Н. Ремхе
і Л.А. Нефьодова [12] експериментально підтвердили, що корпусні системи допомагають майбутнім перекладачам розширювати лінгвістичні
знання і вибудовувати перекладацькі стратегії,
а також додають їм більшої впевненості під час
вирішення перекладацьких завдань і подолання
перекладацьких труднощів. С. Фрерот [10] вивчив особливості використання корпусних технологій в освітньому процесі як викладачами перекладу під час підготовки навчальних матеріалів,
так і студентами під час самостійної роботи.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Попри активне обговорення в науковому й академічному середовищі
ролі електронних лінгвістичних корпусів текстів
і відповідних програмних засобів у навчанні різних аспектів перекладу, проблема використання
корпусних технологій для формування компетентності в письмовому науково-технічному перекладі потребує ретельнішого вивчення.
Мета статті – проаналізувати можливості
застосування корпусних технологій для формування компетентності в письмовому перекладі
науково-технічних текстів.
Виклад основного матеріалу. Лінгвістичний корпус – це сукупність текстів, зібраних за
певними принципами, розмічених за певним
стандартом і забезпечених спеціалізованою
пошуковою системою [1, с. 29]. Аналіз наукової літератури [3, c. 21–24; 10; 11; 13] дозволив

нам узагальнити типологію корпусів за такими
критеріями:
– кількість представлених мов: двомовні корпуси паралельних текстів (bilingual parallel text
corpora), які складаються з оригінальних текстів
і їх перекладів на іншу мову, одномовні корпуси
(monolingual corpora) й одномовні зіставні корпуси (monolingual comparable corpora);
– формат представлення текстів: корпуси
усного і писемного мовлення;
– наявність анотації: неанотовані й анотовані корпуси, які містять анотації – спеціальні
мітки, що приписуються словам у текстах корпусу та позначають різноманітні лінгвістичні
категорії [3, с. 22];
– тематична спрямованість: корпуси загальної англійської мови (British National Corpus, The
Longman Corpus Network) і тематичні корпуси;
– стандартизованість: укладені професіоналами й доступні в Інтернеті та самостійно побудовані
викладачами перекладацьких дисциплін або студентами-філологами для конкретних навчальних
цілей (Do-It-Yourself corpora [10; 13]). У цьому контексті І. Н. Ремхе і Л. А. Нефьодова [12, с. 91] сам
Інтернет розглядають як величезний корпус, пошук у якому можна здійснювати за допомогою звичайних пошукових систем, веб-конкордансів і таких інструментів, як WebCorp Live і KWiCFinder.
Електронні корпуси текстів разом із програмами-конкордансами (корпус-менеджерами) складають корпусні технології.
Науковці [4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13] характеризують електронні корпуси текстів як цінний для
перекладачів-практиків, викладачів перекладу та студентів-філологів ресурс автентичного
лінгвістичного й екстралінгвістичного матеріалу, який можна опрацьовувати за допомогою
програм-конкордансів і застосовувати для вирішення перекладацьких завдань. Розглянемо
можливості використання корпусних технологій
у процесі формування компетентності в письмовому науково-технічному перекладі, а саме виокремлених нами в попередніх дослідженнях [5]
складників цієї компетентності: білінгвальної,
текстотипологічної, екстралінгвістичної, операціональної, інформаційно-технологічної, навчально-стратегічної й особистісної компетенцій.
Білінгвальна компетенція включає англомовні й україномовні знання, навички і вміння, необхідні для розуміння тексту джерела під
час читання й породження тексту перекладу
в письмовій формі [5, c. 403]. Корпусні системи
допомагають отримати чітке уявлення про лексичні, граматичні, стилістичні, орфографічні
й пунктуаційні норми англійської й української
мов. Вони можуть бути корисні для визначення
значення слова, зокрема терміна, і з’ясування
розбіжностей у вживанні близьких за значенням слів; тлумачення скорочень; розширення
розуміння функціонування мовних одиниць;
виявлення частотності мовних явищ [7, c. 205].
Використання корпусних технологій допомагає
виявити комбінаторні можливості професійно
орієнтованої лексики, тобто окреслити її колокаційний профіль, а також розкрити всі лексикограматичні зв’язки на основі численних фактів
вживання у професійному узусі [1, c. 104]. У цьому контексті Н. Кюблер експериментально під-
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тверджує значущість для навчання письмового
перекладу одномовних ресурсів, зокрема одномовних зіставних корпусів, які допомагають подолати проблему «штучності» у двомовних паралельних корпусах [11, с. 41].
Текстотипологічна компетенція передбачає
здатність майбутніх бакалаврів філології визначати домінанти перекладу в текстах різних
жанрів і, відповідно, продукувати вторинні письмові тексти згідно з текстотвірними конвенціями
мови перекладу. Її формуванню сприяє ознайомлення студентів із максимально великою кількістю моделей текстів, а також виконання завдань
на аналіз (в одномовних корпусах) і порівняння
(у двомовних корпусах) жанрових характеристик
таких типових для науково-технічної літератури
текстів, як інструкція, специфікація, патент, технічна реклама, сайт підприємства / організації,
наукова стаття, анотація.
Одномовні тематичні корпуси містять фонову
й предметну інформацію, необхідну для розвитку екстралінгвістичної компетенції. У більшості
випадків студентам, які навчаються за освітньою
програмою «Галузевий переклад», доводиться підбирати такі корпуси самостійно, оскільки наразі
бракує тематичних корпусів, укладених професіоналами. Так, у межах опрацювання модуля «Переклад у нафтогазовій галузі» корисними будуть
корпуси текстів за такими темами, як походження, розвідка, видобування, транспортування, зберігання, переробка нафти й газу, які репрезентують інформацію про матеріали, обладнання,
технологічні процеси, компанії, історію розвитку,
сучасні проблеми нафтогазової галузі.
Операціональна (власне перекладацька)
компетенція є ключовою для майбутніх перекладачів. Під час опрацювання двомовних паралельних корпусів студенти аналізують перекладацькі рішення, прийняті кваліфікованими
перекладачами (використані перекладацькі
прийоми, трансформації тощо). Звернення як
до одномовних, так і до двомовних паралельних
корпусів допомагає перевіряти правильність інтуїтивно знайденого перекладацького рішення
[2, c. 6; 7, c. 206], уточнювати варіанти перекладу,
запропоновані словником [7, c. 206], а також позбутися суб’єктивності й неоднозначності під час
обґрунтування вибору відповідника [9, с. 955].
Л.П. Тарнаєва і К.С. Осипова зазначають, що ці
ресурси допомагають студентам передавати значення ідіоматичних одиниць під час перекладу
галузевих текстів [7, с. 206–208].
Своєрідним корпусом паралельних текстів
є перекладацька база даних Reverso Context, яка
у відповідь на задану в пошуковій системі лексичну одиницю пропонує низку паралельних
фрагментів текстів (на рівні речення або понадфразової єдності) двома вибраними користувачем мовами, демонструючи в такий спосіб використання цієї лексичної одиниці в різноманітних
контекстах. Недоліком цієї системи є проникнення невідредагованих перекладів. Перекладацьку базу даних Ludwig можна розглядати як специфічний корпус одномовних текстів, оскільки
цей ресурс також на рівні речення або понадфразової єдності пропонує низку фрагментів текстів
з автентичних джерел (Encyclopedia Britannica,
BBC, The Guardian, The New York Times –
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The Economist, Independent та ін.), які ілюструють вживання заданої лексичної одиниці у відповідних контекстах. Використання описаних
ресурсів буде доцільним для формування як операціональної, так і білінгвальної компетенцій.
Застосування корпусних технологій для здійснення науково-технічного перекладу, з одного боку, потребує певного рівня інформаційнотехнологічної компетенції, а з іншого – сприяє
розвитку її компонентів, зокрема інформаційно-аналітичного й інструментального. Перший
включає знання, навички і вміння, необхідні
майбутньому перекладачу для здійснення пошуку й відбору текстів для укладання власних електронних лінгвістичних корпусів текстів, а також
для опрацювання існуючих. Це – декларативні
знання про функціональні можливості пошукових систем, процедурні знання про технологію
їх використання та відповідні навички; вміння
аналізувати, відбирати, класифікувати необхідну інформацію. Другий компонент пов’язаний
із навичками і вміннями використовувати програми-конкорданси (корпус-менеджери) і такі інструменти, як WebCorp Live і KWiCFinder.
Навчально-стратегічна компетенція майбутніх бакалаврів філології передбачає, в першу
чергу, здатність вибудовувати стратегію перекладу у кожному конкретному випадку.
Д.Ю. Груздєв запропонував 4 стратегії використання тематичних корпусів текстів під
час перекладу текстів військової галузі: дослівний переклад+корпус текстів, словник+корпус
текстів, Інтернет+корпус текстів, навчальний
посібник+корпус текстів [2, c. 14].
Л.П. Тарнаєва і К.С. Осипова описали багатоетапний алгоритм використання лінгвістичних
корпусів під час перекладу ідіоматичних мовленнєвих одиниць у текстах сфери професійної
комунікації: 1) звернення до словника або висунення перекладацької гіпотези; 2) аналіз запропонованих у словниковій статті значень з точки
зору відповідності контексту фрази, яка перекладається; 3) вибір значення, яке відповідає контексту; 4) звернення до лінгвістичних корпусів, правильне укладання відповідного запиту
в рядку пошуку, аналіз корпусних даних з точки
зору частотності лексичної одиниці (квантитативний параметр) і відповідності заданому контексту (квалітативний параметр); 5) виявлення
(за необхідності) сполучуваності даної одиниці;
6) прийняття рішення щодо її перекладу; 7) переклад фрагмента тексту, який містить дану одиницю; 8) переклад усього тексту [7, с. 208].
Ці розробки можна адаптувати до процесу перекладу науково-технічних текстів, зокрема, вилучивши «дослівний переклад» у першій моделі і переглянувши кількість етапів та проаналізувавши
можливість залучення інших ресурсів (систем машинного й автоматизованого перекладу) у другій.
Самостійне укладання студентами корпусів
текстів сприяє розвитку навчальних стратегій,
зокрема когнітивних, пов’язаних із пошуком
і опрацюванням лінгвістичного матеріалу певного жанру й тематики згідно з конкретними навчальними потребами, та метакогнітивних, які
асоціюються з уміннями здійснювати планування, моніторинг й оцінювання власної діяльності.
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Опрацювання лінгвістичних корпусів майбутніми перекладачами сприяє розвитку психофізіологічних механізмів (уваги, пам’яті);
активізації когнітивних процесів: «зіставлення,
узагальнення, систематизування, аналізу, синтезу, критичного оцінювання інформації, побудови асоціативних зв’язків [6, c. 99]», абдукції
(висунення й прийняття або відхилення гіпотез); підвищенню мотивації, зокрема пізнавальної, процесуальної й професійного досягнення.
Зазначені характеристики входять до складу
особистісної компетенції майбутніх бакалаврів
філології.
Висновки і пропозиції. Корпусні технології пропонують невичерпний лінгвістичний
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і екстралінгвістичний матеріал певної галузі, а
також способи й засоби здійснення лінгвістичного й перекладацького аналізу текстів різних
жанрів. Використання їх лінгводидактичного потенціалу сприяє розвитку у майбутніх бакалаврів філології білінгвальної, текстотипологічної,
екстралінгвістичної, операціональної, інформаційно-технологічної, навчально-стратегічної
й особистісної компетенцій, які складають компетентність у письмовому науково-технічному
перекладі. Перспективу подальших наукових
розвідок убачаємо в розробці підсистеми вправ
для формування компетентності в письмовому
науково-технічному перекладі з використанням
корпусних технологій.
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СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ
СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ TWITTER
Анотація. Статтю присвячено дослідженню англомовних рекламних текстів у соціальній мережі Твіттер.
У статті аналізуються комунікативно-прагматичні особливості використання синтаксичних засобів у рекламних текстах соціальної мережі Твіттер. Особлива увага приділена використанню засобів експресивного синтаксису в рекламних текстах. Також висвітлюються структурні особливості рекламного тексту в
площині соціальної мережі Твіттер. У статті окреслені функції гіперпосилань в англомовних рекламних
текстах соціальної мережі Твіттер.
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SYNTACTIC MEANS IN ENGLISH ADVERTIZING TEXTS ON TWITTER
Summary. The article is devoted to the study of English advertising texts in the social network Twitter.
Communicative and pragmatic peculiarities of syntactic means in advertising texts on Twitter are analyzed.
Particular attention is paid to the means of expressive syntax in English advertising texts. Structural elements
of advertising texts in the social network Twitter have been analyzed. In the article, the functions of hyperlinks
in English advertising texts of the social network Twitter are highlighted.
Keywords: hyperlinks, advertising, advertising discourse, advertising text, syntactic means, Twitter.

остановка проблеми. Реклама вистуП
пає потужним засобом впливу на сучасну
людину. У “Routledge Dictionary of Language and

Linguistics” виокремлено поняття мови реклами
(advertising language) та вказано на персуазивне
використання (persuasive use) мовних засобів у рекламі з метою впливу на поведінку людини в політиці, бізнесі та в сфері споживання [12, с. 23].
У сучасних лінгвістичних дослідженнях рекламу визначають як «різновид масової комунікації,
в якій створюються та розповсюджуються інформативно-образні, експресивно-сугестивні тексти односпрямованого та неособистого характеру…» [7, с. 5].
Ураховуючи постійне вдосконалення сучасних каналів комунікації, за допомогою яких передаються рекламні повідомлення (телебачення,
друковані газети та журнали, Інтернет), рекламний дискурс не втрачає актуальності в наукових
дослідженнях [2; 6; 7; 9]. Окрім реклами на телебаченні, у друкованих газетах та журналах, наразі користується попитом і реклама в Інтернеті (virtual advertising). Актуальність теми цього
дослідження пов’язана зі стрімкою популяризацією соціальних мереж та активне просування
реклами за допомогою соціальних мереж (social
media advertising). Реклама в соціальних мережах є результатом SMM-маркетингу (social
media marketing), що полягає у використанні соціальних платформ як каналів комунікації задля просування власних брендів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Інтенсивність досліджень соціальних мереж
з точки зору медіалінгвістики, соціолінгвістики,
дискурсивного аналізу, психолінгвістики, неухильно зростає [3; 4; 8; 16; 17].
О.І. Горошко досліджує Twitter з точки зору
жанрології та виокремлює Twitter як «жанр 2.0.»,
під яким розуміються «жанрові утворення змішаної природи, що оформлюють соціально-комунікативні ситуації в соціальних медіа або у Веб 2.0» [4].

М. Заппавінья проаналізувала частотність
використання слова Obama в Twitter, створивши
корпус HERMES та Obama Win Corpus, якому
представлено 45 тисяч твітів із лексичою одиницею Obama [17].
Соціальна мережа Twitter привертає увагу
до особливостей використання лінгвістичних
та екстралінгвістичних засобів оформлення рекламних повідомлень відомими англомовними
брендами [8]. На сьогоднішній день соціальні
мережі відкривають все більше перспектив для
лінгвістичних розвідок.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Незважаючи на невпинний
інтерес сучасної лінгвістики до соціальних мереж,
рекламні тексти, які активно створюються в площині нових медіа, є новим об’єктом лінгвістичних
досліджень. Кожний рекламний текст у Twitter
є складною системою вербальних та візуальних
компонентів, що автоматично робить рекламний
текст привабливим з точки зору лексики, семантики, синтаксису та структурних особливостей.
Сучасні можливості платформи соціальної мережі
Twitter дозволяють поєднувати текстову інформацію з аудіо чи відеоматеріалом, що в сукупності
створює потужний механізм впливу на потенційного покупця. Це, в свою чергу, привертає увагу
до комунікативно-прагматичних особливостей рекламних текстів у соціальній мережі Twitter.
Мета статті. Об’єктом нашого дослідження
є рекламні тексти (твіти) в соціальній мережі
Twitter, відібраних методом дискурсивного аналізу за період з 2015-2019 рр. Предметом дослідження є синтаксичні засоби творення рекламних
текстів у соціальній мережі Twitter. З огляду на
виняткове правило в Twitter – текстового обмеження до 280 знаків, метою статті є виокремлення найпоширеніших синтаксичних засобів
в рекламних текстах, а також їх комунікативнопрагматичні особливості.
© Тардіф І.В., 2019
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Виклад основного матеріалу. Найпопулярнішими соціальними медіа в наш час є Facebook,
Instagram, Twitter, Pinterest, Linkedln, Snapchat.
Лексичні одиниці на позначення цих соціальних
медіа уже поповнили сучасні англомовні словники. Наприклад, іменник Facebook використовується на позначення назви соціальної медіа,
а дієслово to facebook означає спілкуватися або
шукати певну інформацію на Фейсбуці.
Іменник Twitter увійшов в англійську мову
від дієслова tweet, що означає не лише «to make
a weak chirping sound» («щебетати», «цвірінькати»), а й використовується на позначення дії –
«відправити повідомлення в Twitter» [15].
Варто зазначити, що активна присутність
нових форм електронної комунікації зумовлює
утворенню слів та словосполучень, характерних
лише для соціальних медіа, наприклад: hashtag
(хештег/ гештеґ), photobomb (фотобомба), selfie
(селфі), politweet (повідомлення на політичну
тематику), tweet (твіт/повідомлення), Instagram
stories (історії в Інстаграм), IGTV (Instagram’s
latest attemptat longform video) та ін.
Активність сучасної людини в соціальній мережі Twitter стає новим поприщем для рекламних компаній, які використовують інтернет-контент для просування певних послуг та товарів.
Такі світові бренди як BMW, Mercedes Benz,
Lacoste, Adidas, Nike, Victoria’s Secret, Tommy
Hilfiger та багато інших мають багатомільйонну
аудиторію – так званих «послідовників» сторінок
(followers) у Twitter. Наприклад, німецька торгова марка автомобілів BMW просуває власну продукцію через Twitter з 2013 року [11]. А компанія
спортивних товарів Adidas у Twitter з 2011 року
[10]. Також, французька компанія з виробництва
одягу Lacoste – з 2008 року [14].
Особливості подачі інформації, зокрема, просування власного бренду в соціальній мережі
Twitter, повністю залежить від загальних правил
розміщення та передачі інформації саме в площині цього комунікативного простору. Так, наприклад, кожен бренд чи компанія в Twitter має
власний аватар – це зображення на позначення
користувача соціальної мережі, наприклад:
(Tommy Hilfiger);

(BMW);

(Adidas).

Як правило, аватар сучасних компаній – це
логотип, який є легко впізнаваним у всьому світі.
Іншою особливістю розміщення інформації
в Twitter є використання власної назви в поєднанні зі знаком равлика @, наприклад: @BMW,
@MercedesBenz, @Lacoste, @Adidas, @Nike,
@VictoriasSecret, @TommyHilfiger. При цьому,
якщо власна назва складається із двох і більше
слів, то назва пишеться злито.
Визначальною рисою Twitter є використання гештеґів або хештегів (hashtag) – слова або
фрази, до складу яких входить особливий знак
або символ #, що ставиться перед словом чи
словосполученням без пробілу: #music, #news,
#TommySport, #BMW, #CreatorsUnite та ін.
Правила оформлення текстової інформації
у постах або так званих твітах (tweets) змінювались протягом останніх років. Найголовніша
зміна стосується ліміту символів у межах одного текстового повідомлення від 140 знаків до

280 знаків. Обмеження не стосуються включення гіперпосилань, фото, відео, графіків. Таким
чином, Twitter є унікальним комунікативним
майданчиком для реалізації власних цілей сучасними брендами.
Знакове обмеження в текстах соціальної мережі Twitter впливає на текстове оформлення
реклами в межах цієї соціальної мережі. Характерним для рекламних текстів у Twitter є використання засобів експресивного синтаксису, які
сприяють економії знаків та, водночас, слугують
ефективним засобом впливу на користувачів
Twitter. Отже, для синтаксису в рекламних текстах Twitter характерним є:
1) опущення дієслова to be:
Superior performance on every route. The first-ever
#BMW #X3M b.mw/disclaimer_X3M [23 Feb 2019].
У рекламному тексті BMW опущення дієслова
to be ніяк не впливає на розуміння інформації.
Таким чином досягається більш стислий виклад
думок у рекламному тексті. Прикметник firstever описує ексклюзивність моделі автомобіля
BMW X3M. Малюнок автомобіля відразу ж після
рекламного тексту слугує візуалізації інформативного ряду інформації.
2) використання парцеляції :
She. Breaks. Barriers.
Use #CreatorsUnite to let us know the barriers
she faces in sport and the ways we can remove them
[9 Dec 2018].
Цей приклад є рекламою торговельної марки Adidas. В цілому рекламний текст є сукупністю текстової та відеоінформації. Текстова
інформація представлена такими структурними елементами: назва торгової марки @Adidas,
власне текст реклами (She. Breaks. Barriers.
Use #CreatorsUnite to let us know the barriers she
faces in sport and the ways we can remove them)
та тридцяти секундним відео. Текст реклами починається з використання парцеляції у вигляді
візуального виокремлення слів у реченні «She
breaks barriers» на окремі відрізки мовлення.
Очевидно, що такий візуальний поділ речення
відразу привертає увагу до рекламного повідомлення та зацікавлює користувача ознайомитись з відеоінформацією. Характерним є те, що
відеоматеріал логічно доповнює головну ідею
в текстовій частині, а саме про те, що спорт допомагає змінити життя будь-кого, а також розкриває питання реалізації та рівності жінок у спорті.
У кінці відео речення She. Breaks. Barriers. повторюється з відповідним інтонаційним супроводом, що слугує логічною презентацією головної
думки в рекламі – підтримка Adidas сучасної
жінки у будь-якому виді спорту. Використання
візуального елементу у вигляді голови людини
в кінці речення «She breaks barriers» сприяє додатковому увиразненню головної ідеї цього речення та максимальному приверненню увагу до
тексту реклами.
3) використання повного паралелізму речень
та парцеляції :
@Adidas
Obsession.
Obsessed with the ups.
Obsessed with the downs.
Obsessed with the grind.
Obsessed with the process.
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Obsessed with perfection.
Be obsessed. Like a Champion. #teamadidas
#CreateASplash [28 Oct 2018].
Враховуючи унікальні можливості платформи
Twitter, реклама в цій соціальній мережі вирізняється поєднанням тексту, відео та аудіоматеріалом. Вищевказаний приклад реклами торговельної марки Adidas є своєрідним мотиваційним
закликом не боятися перешкод на шляху до власної мрії. Текст реклами підкріплюється відеоматеріалом, які заохочують кожну людину вірити
в себе. Рекламний текст Adidas у Twitter отримує
емоційно-експресивне забарвлення завдяки повтору емоційно-забарвленого слова «obsessed» на
початку кожного нового речення. Використання парцельованої конструкції в кінці реклами –
Be obsessed. Like a Champion – сприяє увиразненню інформативного месседжу повідомлення,
яке полягає в заохоченні сучасної людини бути
активною та бути «одержимою» усім, що вона робить задля реалізації своєї мрії. І, вкінці-кінців,
бути одержимою своєю справою та не зупинятися,
що характерно для успішних людей – чемпіонів
у своїй справі. А стати чемпіоном можливо лише
з продукцією спортивного одягу Adidas.
4) використання паралелізму спонукальних
речень:
Be classy. Be fearless. Be unstoppable. The #BMW
#6series Gran Tursimo [17 Now 2017].
Завдяки паралелізму спонукальних речень,
рекламне повідомлення від BMW отримує особливе емоційне навантаження. Таке рекламне
повідомлення створює своєрідний образ людини-власника автомобіля BMW6series Grand
Turismo – людини з класичним смаком, такої,
яка не боїться перешкод, а також таку, яка не
зупиниться не перед чим на шляху до своєї мрії.
5) використання еліптичних речень:
Introducing #DEERUPT Disruptively simple,
undeniably @adidasOriginals – Get your pair:
http://adidas.com/Deerupt [Adidas, 19 Mar 2018].
Реклама присвячена новому дизайну кросівок Deerupt Adidas. Рекламний текст у вигляді
еліптичних речень сприяє увиразненню реклами та приверненню уваги до «підривної» простоти та оригінальності продукту. Беззаперечною
перевагою цієї реклами є гіперпосилання на
сайт Adidas, що уможливлює швидке придбання
товару. Цей рекламний текст супроводжується
15-секундним відео – візуальної реклами.
6) використання номінативних речень:
Man. Machine. Peak performance. The all-new
#BMW #M4 GTS. http://bit.ly/BMWM4-Efficiency
[BMW 8 Oct 2105].
Очевидно, кількісний ліміт знаків у Twitter
сприяє поширеному використанню номінативних
речень, що є ефективним лаконічним і виразним
мовним засобом у рекламі. Такий рекламний
текст сприяє створенню образу нової моделі автомобіля BMWM4GTS в уяві користувача Twitter –
чіткого логічного ланцюжка, який можна інтерпретувати, що для людини нове авто BMWM4GTS
є найкращою версією серед інших авто. Використання знаку решітки “#” є структурною особливістю повідомлень у Twitter. Хештег #BMW
#M4 сприяє категоризації великої кількості повідомлень у Twitter саме за темою цієї марки автомобіля. Також, важливою складовою частиною,
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рекламного повідомлення в цьому прикладі, є гіперпосилання, що дозволяє користувачеві Twitter
ознайомитися з інформацією про авто.
Варто зазначити, що, наприклад, на Twitterсторінці BMW простежується певний «стиль» використання номінативних речень в рекламних
текстах. Як правило, такий рекламний текст
складається із двох неповних речень, останнє
з яких є номінативним реченням на позначення
певної марки автомобіля BMW, наприклад:
– Combines comfort and sportiness. The #BMW
#6Series Gran Turismo [Feb 11 2019];
– A vigorous combination of agility, dynamism
and precision. The first-ever #BMW#X3M and
#BMWX [Feb 13 2019];
– Impress from the very first moment. The new
#BMW#7Series Sedan [Feb 12 2019].
Як показують приклади, номінативні речення – назви марки автомобіля, а попередні неповні речення, як правило, надають якісні характеристики, притаманні певному авто.
Серед
комунікативних
типів
речень
у рекламних текстах поширеними є спонукальні речення, наприклад: «Turn that P into a D.
The #BMW#1series» [8 Nov 2017]. Спонукальне речення використовується як мотивація для
людей – потенційних клієнтів, купувати автомобіль. Візуальні елементи (картина автомобіля)
створюють лаконічний, але в той же час точний
образ ідей, представлених у рекламному тексті.
Особливого експресивно-емоційного забарвлення отримують дієслівні односкладні речення.
Наприклад, на Twitter-сторінці Adidas рекламний текст має наступний вигляд:
@Adidas
Eat. Serve. Rip. Repeat. The Z.N.E. hoodie Fast
Release. Discover more at a.did.as/ZNE [28 Aug 2018].
Рекламний текст спонукає майбутнього клієнта до активних дій. А наявність спортивної
куртки Fast Release допомагатиме втілювати всі
бажання в реальність, адже цей спортивний одяг
є придатним для будь-якої сфери життя. Рекламний текст супроводжується відеоматеріалом, що
слугує додатковим джерелом інформування майбутнього клієнта.
Характерною структурною особливістю рекламних текстів у соціальній мережі Twitter
є гіперпосилання (hyperlink, hypertext link, link).
Виокремлюють наступні функції гіперпосилань:
• номінативна (слугує назвою блоку інформації);
• інформативна (повідомляє в короткій формі
про зміст того чи іншого фрагмента гіпертексту);
• регулювальна (визначає напрямок у процесі навігації);
• рекламна (забезпечує активні дії користувачів в отриманні подальшої інформації);
• апелятивна (виражає авторське ставлення
до інформації);
• експресивна (виступає виразним і приваб
лює користувачів) [1, с. 39].
У рекламних текстах в соціальній мережі
Twitter поширеними є гіперпосилання інформативного характеру, що дозволяє користувачу
Twitter перейти за посиланням та детальніше
ознайомитися з товаром. Система гіпертексту
в Інтернеті уможливлює рекламодавців передавати величезний об’єм інформації, що неможливо у, наприклад, друкованій рекламі.
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Особливістю гіперпосилань рекламних текстів
у Twitter є те, що хештеги є автоматично гіперпосиланнями, які можуть виконувати як інформативну,
так і рекламну функції. Наприклад, #BMW#X7 «переносить» користувача Twitter до масиву інформації про автомобіль саме цієї марки. При цьому, кожна людина може побачити відгуки або думки інших
користувачів Twitter, що позначили свої думки саме
цим хештегом. Таким чином, можна виокремити інтерактивну функцію хештегів у рекламних текстах
в соціальній мережі Twitter.
Висновки і пропозиції. Унікальні особливості соціальної мережі Twitter накладають відбиток на рекламний текст в межах цієї соціальної
мережі в цілому. Це, в першу чергу, стосується, таких структурних елементів рекламного тексту як
аватар, хештег, знак @, гіперпосилань, фото та відеоінформації, а також ліміту символів у межах
одного текстового повідомлення до 280 знаків.
Обмеження в знаках у рекламному тексті
сприяють використанню синтаксичних кон-
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струкцій, які, з одного боку, сприяють економії
мовних засобів, а з іншого – сприяють виразності та експресивності рекламного тексту. Серед таких синтаксичних конструкцій найпоширенішими є використання парцеляції, повного
паралелізму, паралелізму спонукальних речень, використання еліптичних та номінативних речень.
Тяжіння до економії мовних засобів сприяє
опущенню дієслова-зв’язки to be у рекламі в соціальній мережі Twitter, а також широкому використанню дієслівних односкладних речень.
Особливістю рекламних текстів в соціальній
мережі Twitter є наявність гіперпосилань, які
виконують рекламну, інформаційну, а також інтерактивну функції в рекламних текстах.
В цілому, рекламний текст в соціальній мережі Twitter є складною системою вербальних і невербальних засобів, в чому і вбачаємо перспективу подальших наукових розвідок англомовної
реклами в Twitter.
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efining of the problem. Ukrainian foreign
D
and domestic policy, its strategic course for
deepening the democratization of all spheres of life

and joining European and World community, sets
new aims and objectives for educators in the field of
foreign languages teaching.
One of the tasks of Ukrainian teachers, psychologists and linguists is to create the most effective methods of teaching languages with a clear
communicative orientation, which will facilitate
the students' communicative competence formation
as a professional one, affect on their outlook, the
system of values and the ability to think.
"From the communicative approach point of
view, as T.V. Kravchina noted, the process of foreign
language teaching is organized adequately to the
real process of speech communication, that is, the
learning process is a model of the speech communication process. The supreme concern of learning
and real communication processes with such key
parameters as communicative-motivated speech
behavior of the teacher and students, as well as the
objectivity of the communication process is ensured
through careful selection of communicative-speech
intentions, topics, situations that reflect the interests and needs of students" [1].
The communicative orientation of education has
been the focus of pedagogical and methodological
science for the last decades and is a prerequisite
for success in students’ practical foreign language
mastery. As practice demonstrates, the atmosphere
of collective communication, organized on the basis of communicative situations greatly improved
it. Situations stimulate students to engage in communicative-motivated speech activities, and communication in such situations gives students the

opportunity to master foreign language material
consciously [1].
The analysis of recent research. The concept
of communicative learning strategy has been reflected in the works of many scholars: G.I. Borodina, O.Ya. Kovalenko, A.N. Leont'ev, Y.I. Passov,
G.V. Rogova, T. Butenko, I. Danchenko, N. Zavinuchenko, O. Kasatkina, I. Kozubovska, O. Kraev
ska, S. Makarenko, V. Nazarenko, M. Tymofieva,
A. Khomyak, V. Cherevko and others.
The professional communicative competence is
examined in works of S. Aleksandrova, D. Godlevska, O. Zagorodnya, Z. Pidruchna, L. Plyaka.
From linguistic, pedagogical, psychological, sociological, theory of communication and cultural
studies points of view communicative competence
was researched by foreign scientists: L. Bachman, M. Canale, N. Chomsky, K. Foss, O. Argie,
J. Koester, D. O'Hair, A. Palmer, G. Rickheit,
H. Widdowson, C. Sabee etc.
At the same time, the problem of communicative competence forming as a component of specialist training remains relevant today. Modern
techniques are increasingly appealing to the communicative approach, which involves a combination
of mastering the rules with their practical mastery
and application.
Identification of previously unsettled parts
of the general problem. The rapid growth of international relations has determined the need to
study the problems of a wide range of specialists
learning of foreign language to solve their professional tasks. Due to the expansion of intercultural
professional contacts, the needs of society in specialists of different spheres who speak foreign language grow. However, the possession of a foreign
© Fedorenko Yu.P., Martirosyan L.I., 2019
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language code allows intercultural and professional successful interaction, involves professionally
meaningful concepts of the phonological culture
mastering, which determine the specifics of social
and business behavior, determined by the influence of historical traditions and customs, lifestyle,
etc. Lingvosociopsychological and country-studying knowledge about the foreign language society,
creating a wide context of intercultural communication, form the perceptive readiness for effective
intercultural communication and, consequently, to
international professional cooperation.
The foreign language communication caused by
the social orders of the society is one of the most
significant components of the specialists training
content. The foreign language course is intended to
be communicative in nature. The linguistic basis of
the communicative-activity approach involves reorientation from form to function, from linguistic competence to communicative, from linguistic correctness to spontaneity and authenticity (the realness
of communication). During communication process
communicants act as bearers of certain social relations that arise in one or another sphere of activity
and are realized in specific speech situations.
Identification and refinement of the communicative learning content becomes possible as a result
of researches, the subject of which are linguistic,
sociolinguistic, cultural linguistic behavior of foreign-language partners, modeling of their speech
cooperation in professionally significant situations,
which, together with linguistic competence, causes
the formation of communicative competence among
students. The socio-historical variability of communication success once again confirms the need for
continuous research in the field of communication
theory and technology. The expansion of the opportunity to watch original television, to communicate
in the global Internet network necessitates updating learning approaches, using new methods, forms
of work, the latest technologies in language learning, a qualitatively new level of language teaching,
knowledge of the subject, its continuous improvement. Although the communicative orientation of
learning is in the center of pedagogical and methodological science attention, in the real process of
learning, communicative orientation is not realized enough. Learning the speech samples does not
guarantee the possibility of their adequate use in
the process of communication.
The purpose of our article is to determine
the role of communicative competence in modern
training of specialist; to give a description of its
main components and peculiarities of formation
in the educational process of higher educational
establishment, to focus on sociocultural and sociolinguistic realities in the process of communicative
competence forming.
The main material. The basic competences
that modern life needs are political and social. Linguodidactic, pedagogical, psychological and other
scientific directions emphasize the need for the formation of social competence. This concept should
be considered and analyzed integrally. Integration
of social competence manifests itself in the interdisciplinary knowledge and abilities, in the close
relationship with other types of competences: communicative, intellectual and intercultural.

Communicative competence as a combination
of speech, language, discourse, socio-cultural, sociolinguistic, strategic, as a person's ability to communicate in other languages, the desire to perceive
others tolerantly embraces various thematic areas
of human activity: person and communicative person, everyday life, leisure, socio-political system,
customs, national and cultural traditions, economics, science, education, culture, sports, health care,
media and information, world and universe [2].
We will investigate the sociocultural and sociolinguistic components of a defined concept. Socio-cultural and sociolinguistic competence are
the knowledge, ability to use foreign-language socio-cultural and sociolinguistic realities in communication and learning. In turn, socio-cultural competence can be divided into: country studies that
is knowledge of the country culture, language of
which is learned (knowledge of history, geography,
economy, state system, traditions) and linguistic
studies. The last implies the students’ knowledge
about peculiarities of verbal and non-verbal native
speakers’ behavior in certain communicative situations. By another words, it involves the formation
of a cohesive system of ideas about the national and
cultural features of the country, "which allows to
associate with the linguistic unit the same information as the native speaker, and thus, achieve a complete communication" [4, p. 47].
Each person spontaneously transmit his linguistic stereotypes and verbal behavior for the people
he has to communicate, regardless of their cultural,
social, ethnic, religious or any other distinction. Often this is due to the fact that universal norms and
values seem to be exaggerated, while national and
social ones are diminishing. This is especially evident in verbal communication, where the linguistic
and cultural barrier may not only be an obstacle in
the communication process, but also lead to the socalled "communicative failures."
Implementation of the communicative approach
in foreign language learning process means that
the formation of foreign language skills and abilities occurs due to the implementation of foreign
language activities. Thus, mastering means of communication is aimed at their practical application
in the process of communication. Speaking, listening, reading and writing skills and abilities acquiring is carried out by the implementation of these
types of speech activity in the learning process in
conditions that simulate real communicative situations. Educational activities are organized in such
a way that future specialists perform motivated
actions with verbal material for solving communicative problems aimed at achieving the goals and
intentions of communication. From the standpoint
of the communicative approach, the process of foreign language learning is organized as the real process of verbal communication, that is, the learning
process is a model of real communication. However,
the learning process can not fully coincide with the
communication process, which takes place in real
life, as the teaching of a foreign language in educational institutions takes place in a native-speaking
environment. Therefore, it is only about the similarity of learning and real communication processes with such key parameters as the communicatively motivated speech process of its participants
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and the objectivity of the communication process,
which is ensured by a careful selection of communicative-speech intentions, topics, situations that
reflect the interests and needs of society. It should
not be forgotten that in order to form a communicative competence outside of the linguistic environment, it is not enough just to fill in classes with
non-communicative and communicative exercises
that will perform communicative tasks. It is important to give an opportunity to think, to think over
possible ways of solving problems, so that students,
emphasize the content of their statement so that
the focus of attention should be the thought, and
language will form and formulate these thoughts.
In recent years the sphere of communication
has become much more complicated, the economic,
managerial, commercial and legal areas of professional activity have become widespread and developed, which has necessitated the acquisition of future professional skills by professional culture as
a significant component of professional intercultural communication. The specificity of social interaction in the intercultural area has also changed, new
components of the content of learning, namely the
assimilation of new professional "roles" that help to
communicate with representatives of another language and cultural community has discovered.
In linguosociological studies a person, with all
his socio-cultural, psychological, linguistic characteristics has become the organizing center of
information and content field. Interaction of society members involves not only the information
exchange in various spheres of communication,
primarily, in professional but also interpersonal
communication, the nature of which is determined
by the communicative intentions of partners and
strategies for their achievement (cooperation, rivalry, conflict, etc.), which are determined by sociopsychological and country-studying peculiarities
of corresponding societies.
Until recent times, the study of professional competence issues concerned mainly its lexical-stylistic
aspect, but was not related to the analysis of the
cognitive aspects of the professional communication organization, which may be, in particular, the
development and creation of a system of conditions
that create the situations of cooperation with the
identification of common , structural components,
involving knowledge and ideas about communicators, about the sphere of communication in order
to predict their reaction and behavior, to anticipate
the development of events and the choice of communicave strategies to this sphere.
The study of the communicative behavior strategies of foreign language society representatives,
their linguistic and sociological and cultural characteristics contributes to the attraction of the language "non-speaker " to the conceptual system, the
worldview picture, the value orientations of foreign
language "speaker", the reduction of intercultural
distance, the upbringing of their readiness to adapt
to another people culture, another sociocultural context of interaction and actions in order to choose the
optimal strategy of foreign language cooperation.
Successful intercultural professional interaction of the members of societies means appropriate
communicative behavior in the process of mutual
recognition, mutual understanding, establishment
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of professional cooperation relations, and therefore
implies, together with a sufficiently high level of
foreign language proficiency, the ability to interpret and adopt the socio-cultural diversity of communication partners for practical problems solving.
Therefore, it is necessary to train future specialists’ communicatively-oriented foreign language
proficiency in professionally significant situations
of intercultural communication. Communicative
skills and abilities, together with the language ones
are defined as the ability of future specialists to take
into account socio-cultural peculiarities of the other
society representative and the giving of professional
information in a foreign language. Communication
is considered as speech activity where the strategy
of achieving communicative intention is cognitive
action, determined by background knowledge on
the one hand, and on the other – communicative,
because finding an embodiment in language forms
is aimed at achieving a communicatively meaningful result in the process of communication.
The need of our country for specialists with foreign code has increased especially now due to the
development of international contacts, the development of new technologies, the intensification of
professional activities in close contact with foreign
specialists. The main purpose of a foreign language
course at a higher educational institution was and
is to "teach practical language students skills".
However, in the new economic conditions, the content of the "practical use" has changed significantly. It includes not only the language of a particular
specialty, but the main thing – the ability to differentiate the use of language in varying situations of
communication, knowledge of the cultural aspects.
The course should cover a wide range of problems concerning national culture, traditions, etiquette, language characteristics. Differences in sociolinguistic models can lead to misunderstandings
and even have more serious consequences. Grammar or phonetic speech mistakes demonstrate only
the fact that a person does not have a good command in foreign language. In turn, sociolinguistic
and sociocultural mistakes cause certain feelings
and emotions from communicants (surprise, indignation, insult, distrust, etc.).
Foreign language training programs realize
an activity-based approach based on the understanding of language as a means of communication in a particular situation, in a certain context,
with a certain communicative task, that is speech
activity is carried out in a wide social context.
The bases of language proficiency are of the following competences: general competence, representing
the knowledge, abilities and skills that allow speech
activities realization; communicative competence
that allows the action to be realized with the use of
certain verbal and non-verbal means and its components, such as: sociocultural and sociolinguistic;
discursive and strategic. A special place in terms of
isolated components interaction is the sociolinguistic component, which is the connecting link between
communicative and other types of competences,
thus emphasizing the importance of a cultural component for communicative competence.
Due to the orientation on societal norms (common
decencies, social conventions between representatives of different generations, sexes, social groups),
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the sociolinguistic component has a great influence
on the speech communication between representatives of different cultures. The sociolinguistic component of communicative competence is related to the
linguistic and speech aspect of socio-cultural competence. Sociolinguistic competence in relation to dialect and accent includes the ability to recognize the
linguistic peculiarities of social groups, their place of
residence, origin and occupation. Such features can
be found in vocabulary, grammar, phonetics, speech
manners, paralinguistic and body language.
One of the peculiarities of communicative-oriented professional foreign language training is the
combination of linguistic competence (assimilation
of linguistic norms) and communication (interactive competence) as the main type of "man-man"
model activity. Intercultural professional communication teaching involves the assimilation of professional and linguistic and socio-cultural concepts
of "foreign-language community" [4, p. 39].
The analysis of the long-term English teaching
at a higher educational institution convincingly
shows that attracting future professionals to professional fragments of the English-language picture
of the world is substantially limited by the absence
of many stereotypical situations of communication,
discursive strategies and professional concepts inherent of the foreign language learners. Many difficulties in foreign language learning are caused
by such situations of professional communication
as establishing personal contacts, writing business
letters, talking on the phone, holding meetings and
negotiations, etc., non-native speakers have limited knowledge of strategies for communicative interaction in above-mentioned situations. This circumstance attracts special attention to students'
learning of professional communication situations,
the development of skills of adequate orientation
in those social and professional spheres where the
representatives of another culture are.
The subject of cognitive activity of foreign
language students, should become typical situa-
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tions arising in business communication in English-speaking society, their structure and action.
By professional interactive competence developing, learning the world of professional communication and its rules, developing the identification
skills and creating language models of various situations of business cooperation are the learning
strategies of professional communicative impact
on the partner. This is achieved by simulating in
learning process the situations of professional cooperation where foreign language serves as a tool
for social interaction between the individual and
the professional team; it reflects all changes in the
sociocultural factors affecting the hierarchy of values in the world perception of the individual, his
mentality, pragmatic guidance. It is not just about
special, professionally oriented training, but also
primarily about special language models training,
professional discourse correction, implementation
of communicative interaction strategies in various
situations, aimed at achieving goals in practical
problems solving. Making the acquaintance with
intercultural features of the representatives of
certain linguistic society behavior in business situations completes the formation of a professional
interactive competence of a person.
Conclusions and suggestions. Thus, professional interactive competence is a complex linguopsychological phenomenon, determined by the
implementation of existing and hidden strategies
of communicants. Sociolinguistic and socio-cultural
aspects of the professional communicative competence formation are connected, first of all, with the
modeling of speech and communicative activity in
the educational process and the solution of a number of sociolinguistic and didactic tasks.
As these two aspects in the real model of professional communication form the speech personality
in parallel, the successful training of professional
discourse in higher education institutions can be
provided only by taking into account both sociolinguistic, socio-cultural and didactic factors.

1. Кравчина Т.В. Сутність комунікативного методу навчання іноземних мов. Фізико-математична освіта. 2017.
Вип. 1. С. 68–71. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2017_1_15
2. Смірнова О.О. Розвиток іншомовних комунікативних умінь на факультеті журналістики. Лінгвістика під
кінець ХХ століття: Підсумки і перспективи. Тези міжнародної конференції. Москва : МГУ, 1995. С. 477–479.
3. Федоренко Ю.П. Формування лінгвокраїнознавчої компетенції майбутніх фахівців. Наукові праці
Донецького національного технічного університету. Серія : Педагогіка, психологія і соціологія. Донецьк :
ДВНЗ «ДонНТУ», 2008. С. 240–244
4. Халєєва И.И. Основи теорії навчання розумінню іншомовної мови. Москва : Вища школа, 1989. 184 c.
5. McKay S.L. Teaching English as an International Language. Oxford : Oxford University Press, 2002. 248 p.

217

«Young Scientist» • № 5.1 (69.1) • May, 2019
УДК 372.881.1

Цимбалюк Т.П.

Національна академія внутрішніх справ, м. Київ

ВИВЧЕННЯ КУРСАНТАМИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
НА ПОЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ЛЮДИНИ
Анотація. Стаття присвячена вивченню курсантами особливостей перекладу англомовних фразеологічних одиниць на позначення моральних якостей людини. Розглядається загальна характеристика фразеологічних одиниць на позначення моральних якостей людини. Встановлюються способи перекладу
фразеологічних одиниць на позначення моральних якостей людини. Вивчення фразеологізмів повинно
супроводжуватися використанням їх в мові, тлумаченням значення фразеологічних зворотів і доречним
вживанням їх в розмові. Стаття спрямована на курсантів, викладачів, філологів та перекладачів.
Ключові слова: фразеологічні одиниці, особливості перекладу, фразеологічні звороти, загальна
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THE STUDY OF STUDENTS PECULIARITIES OF TRANSLATION OF PHRASEOLOGICAL
UNITS TO DENOTE THE MORAL QUALITIES OF A PERSON
Summary. The article focuses on the determination of peculiarities of translation of English phraseological
units to denote the moral qualities of a person by cadets. General characteristics of phraseological units to
denote moral qualities of a person are examined. Translation peculiarities of phraseological units to denote
the moral qualities of the person are highlighted. The study of phraseological units should be accompanied by
their use in speech, the interpretation of the meaning of phraseological phrases and their appropriate use in
conversation. The article is aimed for cadets, teachers, philologists and translators.
Keywords: phraseological units, peculiarities of translation, phraseological expressions, general characteristic,
moral qualities of a person.

остановка проблеми. За допомогою
П
мови людина опановує культурну спадщину і культуру сучасного суспільства. Мова

є однією з найважливіших складових, що будує
націю. Немає нічого дивного в тому, що протягом сторіч багато вчених проводять дослідження
щодо відкриття головних законів розвитку не
тільки мови в цілому, але й її окремих частин.
Вивчення іноземної мови розглядається не
тільки як оволодіння певним матеріалом, але
і як комунікативно-пізнавальний процес, мовного і духовного розвитку курсантів. Також, на
збереження та розвиток культурного розмаїття
і мовної спадщини багатонаціонального народу, оволодіння духовними цінностями і культурою багатонаціонального народу. Ці положення
повною мірою можна реалізувати за допомогою
активного впровадження фразеологічного матеріалу в освітній процес. Адже фразеологічні одиниці являють собою унікальний лінгвістичний
феномен як у формальному (компонентному,
структурному, граматичному), так і в змістовних
відносинах. В стійких оборотах, як і в словах, відображаються факти історії і людства, і науки,
і культури, і т.д. – найрізноманітніші факти і зміни з життя і історії людського суспільства [4, c. 6].
Людина у своїй мовленнєвій діяльності не
тільки інформує про навколишній світ, а й висловлює при цьому своє ставлення до нього. Однією з ознак виразності думки мовця, рівня володіння мовним багатством є, зокрема, вживання
фразеоло¬гічних одиниць у різних стилях мовлення. Утворення фразеологічних одиниць, їх
щоденна поява – це живий і постійний процес,
виклика¬ний самою потребою людського спілкування. Процес розуміння й аналізу фразеологіч-

ного складу мови – це шлях до пізнання ментальності народу, його уявлень про світ і сприйняття
себе в цьому світі. Саме тому фразеологічні одиниці є актуальним об’єктом дослідження багатьох мовознавців [5, c. 145].
Фразеологізми більшою мірою, ніж одиниці інших мовних рівнів, вбирають в себе національну специфіку і ціннісну орієнтацію носіїв.
Саме у фразеологічних одиницях «розкривається справжня природа душі народу, його справжня життєва ментальність, затьмарена штучними перетвореннями свідомих зусиль людського
розуму» [7, c. 93].
Важливість вивчення фразеологічних одиниць, що об'єктивують сферу моральних якостей людини, обумовлена не тільки науковими,
а й нагальними суспільними інтересами, що мають етноідеологічне і філософське значення.
Аналіз стану вивченості проблеми перекладу англомовних фразеологічних одиниць засвідчені, в роботах Л.Г. Авксентьєва,
М.Ф. Алефіренко, Н.М. Амосова, В.Л. Архангельського, В.В. Виноградова, В.Г. Гака, В.П. Жукова,
М.М. Копиленка, О.В. Куніна, О.М. Мелеровича,
В.М. Мокієнка, Л.Г. Скрипника, О.І. Смирницького, Ш. Баллі та інших вчених у цілому створені
передумови для дослідження комплексу питань,
пов’язаних з цією проблемою.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми, котрим присвячується
означена стаття. Не дивлячись на велику увагу
багатьох вчених щодо проблеми вивчення особливостей перекладу фразеологізмів ще розкриті не повністю. Існує багато дослідницьких робіт
стосовно перекладу фразеологізмів в цілому, але
вперше розглядається питання про вивчення
© Цимбалюк Т.П., 2019
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курсантами особливостей перекладу англомовних фразеологізмів саме на позначення моральних якостей людини українською мовою.
Головною метою цієї роботи є виявити особливості перекладу англомовних фразеологічних одиниць на позначення моральних якостей
людини при вивченні даної теми із курсантами.
Виклад основного матеріалу. Фразеологічні вирази вживаються майже в усіх галузях
життя сучасної людини. Фразеологічний фонд
є відкритою системою, оскільки він постійно поповнюється за рахунок відомих афоризмів літераторів, митців, науковців. Тема, хоч і багато досліджувана, але має ще цілу низку спірних питань,
які потрібно детально розглянути. Особливо це
стосується посиленої уваги дослідників до проблеми перекладу фразеологічних одиниць, ідіом,
загальної спрямованості лінгвістичних досліджень у галузі фразеології на поглиблене вивчення фразеологізмів. Вивчення механізмів формування фразеологічних одиниць, ідіом сприяє
визначенню семантичних властивостей фразеологізмів, які аналізуються. Комплекс питань, що
потребують розв’язання, відповідає напрямам сучасних досліджень в галузі мовознавства.
Моральні якості людини являють собою поєднання її внутрішніх підвалин, цінностей і світогляду, які і визначають в ній самодостатню
особистість. Ці характеристики, властиві кожній
людині, виражаються зовні через вчинки, дії
і ставлення до всього, що оточує людину в цьому світі. По моральним якостям суспільство приймає кожного, оцінюючи його виходячи з конкретних критеріїв.
Фразеологічні одиниці першочергово виражають мoрaльнi якості людини. Фрaзеoлoгiзми
виникають в мoвi не для тoгo, щoб нaзивати якiнебудь предмети чи явища, щo з’явились, a для
тoгo, щoб через oбрaзну уяву хaрaктеризувaти
вже нaзване слoвoм поняття.
Фразеологічні одиниці, що відносяться до цієї
фразео-семантичної групи, становлять досить
численну, часто вживану і типову для досліджуваних мов серію фразеологізмів і відрізняються
розвиненою системою значень, образів і засобів
вираження. Аналіз фразеологізмів на позначення моральних якостей людини проводиться на
основі вибірки фразем із таких фразеологічних
словників, як «Словник фразеологізмів української мови» [3], Cambridge International Dictionary
of Idioms (McCarthy M., Walter E. [1, c. 80].
Семантичні властивості фразеологічних одиниць, які позначають моральні якості людини,
виявляються в особливостях їх утворення, розвитку, закономірностях реалізації. Внаслідок
семантичного аналізу було виокремлено наступні групи ФО на позначення моральних якостей
людини:
1. Дуже часто для вираження моральних якостей людини використовують фраземи із власними назвами:
Nosey Рarker; Peeping Tom; Paul Pry; Balaams
ass; Buridans ass; Dr. Jekill and Mr. Hyde; To out
Herod-Herod; Aeolian harp.
2. Для англійської мови характерним є таке
явище як використання кольорів у фразеологічних одиницях на позначення моральних якостей
людини:

White man; Black man; Yellow dog; Yellow
streak; Yellow-bellied; Blackheart; Green with envy;
Tickled pink.
3. Фразеологічні одиниці на позначення моральних якостей людини також можуть містити
у своєму складі назви частин тіла:
His fingers are all thumbs; Let the grass grow
under ones feet; Stand on ones head; Twiddle ones
thumbs; Work ones fingers to the bone; A bundle
of nerves; Bust a gut; Dead from the neck up; Get
under skin; On (someones) back; Sweat blood;
Thick-skinned; Thin-skinned; Keep ones nose to the
grindstone; Pull the wool over ones eyes; In ones
hair; Keep a stiff upper lip; Melt in ones mouth;
Spineless.
Деякі риси поведінки тварин також відображають моральні якості людини. Тому дуже часто
у фразеологічних одиницях на позначення моральних якостей використовуються назви тварин:
Bats in the belfry; Sitting duck; Bug someone;
Cold fish; A high horse; Proud as a peacock; Busy as
a bee; Take the bull by horns; As crooked as a dogs
hind leg; Alone wolf; As awkward as a cow on roller
skates; Gentle as lamb; A dumb bunny; Sly as a fox;
As stubborn as a mule; Mad as a hornet; As gruff
as a bear.
Переклад фразеологічних одиниць є дуже
важким завданням. У силу свого семантичного
багатства, образності, лаконічності і яскравості фразеологія грає в мові дуже важливу роль.
При перекладі фразеологізму треба передати
його зміст і відбити його образність, знайшовши
аналогічний вислів в англійській мові й не втративши при цьому стилістичну функцію фразеологізму. За відсутності в іншій мові ідентичного
образа, курсант змушений вдаватися до пошуку
«приблизної відповідності» [6, с. 51]. Переклад
фразеологічних одиниць іншими мовами викликає певні труднощі через їхню семантичну цілісність й ускладненість. Дослівний (буквальний)
переклад фразеологічного вислову спотворює
зміст висловлення, у той час, як потрібен адекватний переніс значення фразеологічної одиниці на другу мову.
Питання, пов’язані з покращенням якості перекладу перебувають у центрі уваги науковців
уже не один десяток років. Наразі проблема в цілому далека від вичерпного розв’язання.
Для досягнення максимальної адекватності при перекладі фразеологізмів з англійської
українською мовою й навпаки, курсант повинен
ознайомитись із різними способами перекладу,
серед яких основними є: еквівалентний переклад, аналогічний, описовий, антонімічний переклад, калькування, комбінований переклад.
Фразеологізми на позначення моральних
якостей у різних мовах можуть у тому чи іншому ступені збігатися. За ступенем збігу виділяються три основних типи відповідників фразеологічних одиниць що позначають моральні
якості людини: фразеологічні еквіваленти (повні та часткові), фразеологічні аналоги і безеквівалентні.
1. Еквівалентний – переклад фразеологічної
одиниці з першої мови фразеологізмом другої
мови, що збігається з нею за змістом і за структурним складом компонентів. Фразеологічні еквіваленти можуть бути повними й частковими.
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а. повні еквіваленти:
As quiet as a mouse – тихий, як миша.
As sly as a fox – хитрий, як лис.
Have an Olympian calm – мати олімпійський
спокій.
As innocent as a lamb – безневинний, як ягня.
Busy as a bee – працьовитий, як бджола.
Боятися власної тіні – be afraid of ones shadow.
б. часткові еквіваленти:
As hard as a flint – твердий, мов скеля.
As slippery as an ell – верткий, мов вюн.
As stubborn as a mule – упертий, як віслюк.
As tough as old boots – запеклий, як чорт.
As tricky as monkey – вередливий, шкідливий,
як кіт.
2. Аналогічний переклад – переклад фразеологічного вислову з першої мови фразеологізмом
другої мови, адекватним по змісту, але різним за
структурно-компонентним складом:
As crooked as a dogs hind leg – нечесний, брехливий, як собака.
Hard-boiled egg – безсердечний.
As hot as pepper – з перцем.
As gruff as a bear – людина в футлярі.
As bold as brass – нахабний, як танк.
As bright as a button – мати голову на плечах.
Пальця в рот не клади – not be at a loss for
a word.
За словом до кишені не лізе – to have ready tongue.
Слід відзначити, що таких фразеологізмів
на позначення моральних якостей людини виявлено найбільше. При перекладі аналогів фразеологічних одиниць на позначення моральних
якостей людини також рекомендується використовувати описовий метод або буквальний переклад із описовим методом. Використовувати
аналоги слід обережно, оскільки тут спіткає небезпека втрати змісту при перекладі.
3. Безеквівалентні фразеологічні одиниці становлять найбільші труднощі у перекладі з однієї
мови іншою, оскільки важко знайти такі засоби, які
зберегли б образність фраземи. Фразеологізми на
позначення моральних якостей, які не мають відповідників, можна перекласти описовим способом,
тобто переклад шляхом передачі змісту англійського звороту вільним словосполученням. Описовий переклад застосовується тоді, коли в мові, на
яку перекладаємо відсутні еквіваленти й аналоги:
As weak as water – безхарактерний
As sober as a judge – розсудливий
As bland as oil – ввічливий, любязний
Have a chip on ones shoulder – задиркуватий,
зухвалий.
Агнець Божий – a weak-willed and obedient
man – безвільна, покірлива людина.
4. Антонімічний переклад, тобто передача негативного значення за допомогою стверджувальної конструкції або навпаки, наприклад:
to keep ones head – не губити голови.
5. Калькування застосовується в тих випадках, коли перекладач хоче виділити образну
основу фразеологізму, або коли англійський зворот не може бути перекладений за допомогою інших видів перекладу, наприклад:
An ass in a lions skin – осел в левовій шкурі.
The beam in ones eye – колода у власному оці.
To worship the golden calf – поклонятися золотому тельцю.
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6. Комбінований переклад. У тих випадках,
коли український аналог не повністю передає значення англійського фразеологізму або ж має інший
специфічний колорит місця й часу, дається калькований переклад, а потім іде описовий переклад
і український аналог для порівняння, наприклад:
Dr. Jekyll and Mr. Hyde – «Доктор Джекілл
та Пан Хайд, людина, яка втілює в собі добро і зло».
Like a Trojan – «Троянець», мужній, відважний.
Як уже були зазначено вище, фразеологізми – особливий тип сполучень. Основною їхньою
особливістю є часткова або повна невідповідність
плану змісту, плану висловлення, що визначає
специфіку фразеологізму і безумовно буде впливати на вибір прийомів і способів перекладу.
Практично в будь-якій мові відзначено кілька
рівнів фразеологізмів, причому не всі вони загальновідомі, широко застосовані й зафіксовані словниками. Деякі з них використовуються
тільки певними групами носіїв мови й відсутні
в словниках. Саме тому першорядне завдання
курсантів – уміти розпізнати фразеологічні одиниці в тексті, відрізняти стійке сполучення від
змінного. Тому вміння аналізувати мовні функції є ще однією умовою адекватного перекладу
фразеологізмів на іноземні мови.
Вивчення курсантами фразеологізмів дозволяє не тільки доторкнутися до історичного
минулого країни, але і долучити їх до духовного досвіду народу, в основі якого лежать його
культурні традиції. Засвоєння фразеологізмів не
тільки збагачує фразеологічний запас курсантів,
а й підвищує культуру їхнього мовлення, формує
естетичний смак.
Зробивши аналіз досліджуваних нами фразеологічних одиниць, можна зробити висновок, що
фразеологізми на позначення моральних якостей людини мають як схожість, так і відмінності
в англійській та українській мовах.
Характерною особливістю фразем у двох мовах
є перехідні явища, що відтворюють моральні якості людини. В обох мовах зустрічаються однакові
розряди фразеологізмів на позначення моральних якостей людини, відмінність лише в тому, що
в тій чи іншій мові вони можуть бути більш розгалуженими. В англійській мові мало розгалужені
такі фразеологічні одиниці на позначення моральних якостей як доброта, балакучість, замкнутість.
В українській мові рідко зустрічаються фразеологізми на позначення таких моральних якостей як
рішучість, проникливість, лінькуватість.
Висновки і пропозиції. Маючи справу
з фразеологічними одиницями при вивченні
та перекладі, курсант повинен не тільки знати
обидві мови, але й вміти аналізувати стилістичні
та культурно-історичні аспекти вихідного тексту
у порівнянні з можливостями мови, яка перекладається [2, c. 60]. Існують такі способи перекладу
фразеологічних одиниць, як переклад фразеологічним еквівалентом, фразеологічним аналогом, описовим перекладом, контекстуальними
замінами та калькуванням, але найкращим
способом перекладу образної фразеології, без
сумніву, є використання відповідного фразеологізму в рідній мові. Застосування цього способу
перекладу забезпечує не тільки передачу змісту,
але й відтворення образності та експресивності
англійського виразу.
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Анотація. У статті висвітлено основні теоретичні підходи до методів навчання іноземної мови. Автор
аналізує принципи удосконалення комунікативних навичок та здібностей. Детально розглядаються методи впровадження різноманітних технологій удосконалення комунікативних навичок майбутніх поліцейських. Особлива увага приділяється вивченню міжнародно-правової термінології. Автор робить висновок,
що підвищити якість викладання іноземної дозволить інтенсифікація процесу навчання, упровадження
різноманітних технологій удосконалення комунікативних умінь та навичок майбутніх поліцейських.
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Summary. The article reflects the main theoretical approaches to methods of teaching a foreign language.
The author analyzes the key principles of improving communicative skills and abilities. The methods of introducing various technologies for improving communicative skills and skills of policemen in training are
discussed in detail. Particular attention is paid to the study of international legal terminology. The author
concludes that improving the quality of teaching a foreign language will intensify the process of learning, the
introduction of various technologies for improving communicative skills and skills of policemen in training.
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країнське суспільство сьогодні стрімко зміУ
нюється: стає відкритішим, активнішим
у політичній сфері та у захисті власних прав і сво-

бод. Тому виник потужний суспільний запит на докорінні зміни у правоохоронних органах держави.
Суть реформування Національної поліції полягає в тому, що поліція стає не тільки захисником
прав та свобод і законних інтересів громадян, але
й забезпечує публічну безпеку, надаючи послуги
в правоохоронній сфері, ґрунтуючи свою діяльність
на принципах деполітизованості, верховенства закону, ринкової економіки і толерантності стосовно
культурних, релігійних та етнічних груп.
Постановка проблеми. У сучасному українському суспільстві, що прагне увійти до Спільно© Ченківська Н.В., 2019

ти європейських країн з розвиненою економікою
та державно-громадськими інститутами, з ефективною демократичною політичною системою
захисту прав і свобод кожного громадянина, поліція повинна виконувати переважно сервісну
функцію, фактично надаючи комплексні соціально орієнтовані послуги населенню. Одним із
найважливіших напрямів у реформуванні системи МВС України, як зауважила М. Горська,
є процес першочергових змін у професійному
навчанні та службовій підготовці поліцейських
(зокрема професійний відбір та навчання) [3].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Особливої ваги в контексті реформування правоохоронних органів на-
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буває якісна підготовка майбутніх працівників
поліції, зокрема їх навчання англійської мови.
Реформування вітчизняної правоохоронної системи спирається на кращий світовий досвід. Поліцейські системи розвинутих країн світу, насамперед таких, як Франція, Велика Британія,
США, Італія, Канада, Австрія, Японія, Німеччина, мають довготривалу історію, великий досвід
боротьби зі злочинністю й охорони громадського порядку, тісні взаємозв’язки між собою. Мовою спілкування між поліцейськими цих країн
є англійська. У цьому контексті роль викладача
іноземної мови у закладах вищої освіти підвищується, а вибір найбільш ефективної методики викладання стає доволі актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретичні основи спілкування, розвитку комунікативних умінь та навичок вивчали науковці
різних галузей, зокрема у сфері мовознавства
(Ф. Буслаєв, О. Потебня), психології (Л. Виготський, П. Гальперін, І. Зимня, М. Жинкін,
О. Леонтьєв), методики (Н. Бабич, О. Біляєв,
М. Вашуленко, Т. Донченко, О. Тарнопольський),
педагогіки (В. Гриньова, В. Кан-Калік, Л. Рибалко, Л. Пасько, Т. Щербан) та ін. Т. Астапова констатує, що модифікації комунікативного підходу
до навчання іноземних мов сьогодні вивчають
у лінгводидактичній комунікативно-когнітивній парадигмі (Г. Барабанова, І. Бім, Л. Босова,
С. Шатілова, A. Джонс та ін.); у напрямку когнітивно-комунікативно підходу до навчання професійно орієнтованої іноземної мови в моделях
навчання різних видів мовленнєвої діяльності:
читання (Г. Барабанова, Г. Губіна), аудіювання
(О. Колеснікова, В. Яковлєва), писемного мовлення (A.U. Chamot), усного мовлення (Л. Ананьєва, С. Дикарева) [1].
Основне завдання статті – з’ясувати основні
теоретичні підходи щодо методів удосконалення
комунікативних умінь та навичок у процесі навчання іноземній мові майбутніх поліцейських.
Виклад основного матеріалу дослідження. Останнім часом у закладах вищої освіти України процес навчання іноземних мов активізується
шляхом упровадження різноманітних технологій
навчання, які базуються на свободі вибору студентів та слухачів щодо форм і методів навчання.
Методика навчання іноземної мови як наука накопичила чимало дієвих підходів для засвоєння
чужих мов, які, однак, мають як переваги, так
і недоліки. Наведемо нижче ключові з них.
Основним способом навчання іноземних мов
здавна було читання і переклад. Приблизно у середині ХХ ст. на основі такого підходу сформувався граматико-перекладний метод опанування іноземних мов. Ключовим при такому методі
є вивчення граматики, що дозволяє розуміти насамперед тексти іноземною мовою. Викладач пояснюють граматику найчастіше рідною мовою,
виправляючи помилки учнів. Однак формування розмовних навичок при цьому залишається
доволі неефективним. При використанні свідомо-порівняльного методу (Л. Щерба) зусилля
викладача спрямовані на свідоме оволодіння
мовою учнями (осмислення правила, а не механічне вироблення навику; усвідомлюване оволодіння мовою). У контексті аудіолінгвального
методу (Ч. Фріз, Р. Ладо) спочатку учень багато
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разів повторює почуте слідом за викладачем або
за фонограмою, і тільки після цього учень може
говорити одну-дві власні фрази, а все інше складається з повторів. Однак при цьому роль учня
пасивна, смислові сказаного приділяють мало
уваги, відсутня «жива» взаємодія учня і викладача. За використання методу свідомого оволодіння кодом (Н. Хомський) основні зусилля викладача і учнів зосереджені на здатності носія
мови створювати граматично правильні послідовності мовлення і не створювати граматично
неправильні. У рамках методу фізичної реакції
(Дж. Ашер) основним для засвоєння мови є те,
що людина «пропустила через себе», тобто емпіричний підхід. Учень спочатку пасивно засвоює
лексику і граматику іноземної мови, слухаючи
викладача, читаючи тексти. Пізніше учень повинен реагувати на почуте чи прочитане іноземною, але реагувати тільки дією. Так, починають
вивчати мову із засвоєння лексем на позначення
фізичних рухів. Великий потік інформації вимагає застосування таких методів навчання іноземних мов, які дозволяють у стислі строки надати
слухачам досить ґрунтовні знання, забезпечити
високий рівень опанування та закріплення матеріалу на практиці.
Усі ці методи актуальні, важливі, досить дієві за конкретних обставин і з урахуванням індивідуальних здібностей студентів, слухачів
та учнів. Проте варто зауважити, що все ж на
сьогодні найбільш ефективним є комунікативно
орієнтовані концепції, адже усі вони спрямовані
на швидке і якісне формування найперше розмовних умінь і навичок. Серед них найбільшою
популярністю, за спостереженням А. Гін, користуються комунікативна, проектна, інтенсивна
і діяльна методики [2].
На сучасному етапі найбільше поширення
у викладанні іноземних мов отримав комунікативний підхід (спілкування, обмін інформацією),
основними принципами якого є такі:
– ті, хто навчається, вивчають мову і починають володіти нею, спілкуючись цією мовою;
– мова є функціональним засобом реалізації
мовленнєвих навичок того, хто говорить (пише);
– в центрі уваги – особистість учня;
– оволодіння мовою повинно проходити в ході
творчої діяльності, яка стимулює пізнавальну
активність учнів;
– курс навчання мові повинен бути зорієнтований на задоволення мовленнєвих потреб певної категорії тих, що навчаються [9].
Спілкування визначають як один із проявів
соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін
думками, почуттями, волевиявленнями з метою
інформування [13, с. 346]. Сукупність стандартів культурної поведінки, етичних і естетичних
норм у використанні вербальних і невербальних засобів комунікативної взаємодії називають
«технікою спілкування» [13, с. 346]. Комунікацію (від лат. communicatio – єдність, передача,
з’єднання, повідомлення, пов’язаного з дієсловом
лат. communico – роблю спільним, повідомляю,
з’єдную, похідним від лат. communis – спільний)
тлумачать як процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між
двома або більше особами [11]. Загалом комунікацією, тобто спілкуванням, можна вважати
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взаємодію людей, за якої вони впливають один
на одного (емоційно, інформаційно тощо). При
цьому оволодіння комунікативними уміннями
та навичками з іноземної мови визначається
наявністю «комунікативної компетентності» як
базисного поняття методики викладання мов
у закладах вищої освіти, а комунікативну компетентність варто розуміти як здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з людьми
[4]. Комунікативна компетентність є системою
внутрішніх ресурсів ефективної взаємодії: позиції спілкування, ролей, стереотипів, установок,
знань, умінь і навичок. Ефективне спілкування
завжди передбачає спонтанний і творчий процес, тому ефективне спілкування – це спілкування, що розвиває [12, с. 107]. Комунікативна
компетентність – це спроможність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, яка включає уміння розширювати
(або звужувати) коло спілкування, розуміти партнера по спілкуванню, прогнозувати наслідки різноманітних комунікативних ситуацій [8, с. 11].
У свою чергу, професійна комунікативна компетентність – складне психологічне утворення,
що формується на базі комунікативної компетентності людини в умовах конкретної фахової
діяльності, що можна уявити у вигляді системи
значимих для працівника відносин, умінь і навичок спілкування [8, с. 12].
Погоджуємося з думкою О. Іванової, яка стверджує, що розвиток англомовних комунікативних
умінь студентів передбачає необхідність навчити
їх правильно говорити і писати, уміло відібрати
мовленнєві засоби, що найбільш доцільні в певній ситуації, а набуті знання використовувати
для спілкування. Вона пропонує вправи, спрямованих насамперед на забезпечення усвідомлення структури мови, формування цілісного уявлення про логіко-понятійну систему наукових
понять майбутнього фаху, наприклад:
1. Match the words with their definitions:
1. ____ luminous intensity
2. ____ supplementary unit
3. ____ solid angle
4. ____ base unit
5. ____ steradian
6. ____ SI system of units
7. ____ derived unit
A. A measurement system with seven types of
units
B. A two dimensional angle in a sphere
C. The power of light the human eye can perceive
D. A unit of measurement formed by combining
base units
E. A measurement formed by combining base units
F. A unit of measurement for angles
G. One of seven basic units of measurement
2. Write a word that is similar in meaning to the
underlined part.
1. One unit of measurement for mass is very
light. G_ _ m
2. This lamp emits 120 units of luminous
intensity. C_ n _ _ l _ s
3. Record the exact dimensions. _ _ a_ _r_m_ _ _s
4. How many units of measurement for area is
the yard? _q_ _r_ m_ _ e_s
5. Measure the reflection’s brightness form
a distance. _u_ _ n_ _c_ [7, с. 32].

Варто наголосити, що в контексті комунікативного підходу до вивчення іноземної дуже
важливо враховувати майбутній фах учнів, слухачів та студентів. Так, у процесі англомовної
підготовки поліцейських ключову роль відіграє
володіння фахівцями іноземною мовою, зокрема
відповідною юридичною термінологією.
Якісне навчання майбутніх працівників поліції англійської мови, зокрема вивчення юридичної термінології, повинне базуватися на ґрунтовному аналізі та порівнянні лексичних запозичень
в обох мовах – інтернаціональних термінів. У професійній юридичній лексиці з точки зору перекладу та семантичної асиміляції О. Зеленська пропонує поділяти терміни на три групи [6]:
– справжні інтернаціоналізми aspect – аспект, argument – аргумент, process – процес, etc.;
– часткові псевдоінтернаціоналізми, наприклад, to discuss – дискутувати та обговорювати,
license – ліцензія та дозвіл, control – контроль
і керування, керівництво, влада, etc.;
– повні псевдоінтернаціоналізми, наприклад, paper – стаття (а не папір), order – порядок
(а не ордер), expertise – компетентність (а не експертиза), etc. Такий поділ лексем на групи, на
наш погляд, допомагає викладачеві одразу вказати слухачам на проблемні моменти у їх засвоєнні, попередивши помилки, зокрема у вживанні
часткових та повних псевдоінтернаціоналізмів.
Називаються вони так, тому що, хоч зовнішньою формою вони й нагадують українські слова,
проте безпосередній переклад їх українською мовою найближчим за звучанням словом може привести до грубої помилки і навіть до викривлення
змісту речення. О. Зеленська наводить такі типові приклади часткових та повних псевдоінтернаціоналізмів [6]: expert – спеціаліст часто
перекладається як експерт у контекстах, де мова
йдеться просто про техніка чи лікаря, які не мають ніякого стосунку до експертизи: Tests should
be administered by a medical expert. – Аналізи
повинні призначатися лікарем. Або слово officer
стосовно поліції часто перекладають як офіцер,
у той час як officer (police officer) – a member of the
police – є просто поліцейський : Yes, officer, I saw
the man approach the girl. – Так, поліцейський,
я бачив, як чоловік підійшов до дівчини. In the
USA fifteen states have more than 1,000 state
police officers. – У США п’ятнадцять штатів мають більше, ніж 1,000 поліцейських штату.
Врахування особливостей засвоєння інтернаціональних термінів під час навчання англійської мови майбутніх поліцейських, на нашу
думку, сприятиме ефективнішому формуванню
їх комунікативних навичок та вмінь, а отже, професійному виконанню обов’язків щодо захисту
і охорони громадянських прав та громадського
порядку в подальшій професійній діяльності.
Висновки та перспективи дослідження.
Отже, якісне викладання англійської мови
у контексті реформування національних правоохоронних органів особливо актуальне. Підвищити якість викладання іноземної дозволить
інтенсифікація процесу навчання, упровадження різноманітних технологій удосконалення комунікативних умінь та навичок майбутніх поліцейських, зокрема щодо вивчення англійської
юридичної термінології.
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остановка проблеми. Сучасне освітнє
П
середовище характеризується швидкими темпами розвитку та постійними змінами

як у методах викладання матеріалу так і у його
змісті. Соціально-економічні зміни, що відбуваються в суспільстві, вимагають нових методів
підготовки фахівців. Такий темп життя вимагає
нових компетенцій від студентів та викладачів.
Вільне володіння іноземними мовами у час високих технологій та швидких змін стало важливою
складовою успіху сучасної людини та необхідним
компонентом її конкурентоспроможності. Однак,
постійне скорочення навантаження та аудиторних годин з іноземної мови, працевлаштування студентів обумовлюють нові вимоги щодо
новітніх методів навчання. Самостійна робота
та дистанційна форма навчання виявляють, що
традиційні форми навчання не вдовольняють
сучасних викликів. Тому, гармонійне поєднання
традиційних форм та змішаного навчання може
бути корисним при плануванні освітнього процесу в сучасній вищій школі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питанню використання моделі змішаного нав
чання в системі освіти в України та закордоном
присвячені статті таких науковців: О.М. Спіріна,
Е.А. Кадирової, Ю.В. Триуса, І.П. Воротникової,
Г.А. Чередніченко, Л.Р. Данькевича, В.М. Кухаренка, Є.Г. Пьяних, Є.В. Желнової, М.С. Нікітіної, Л.Ю. Шапрана, М.М. Мохової, О.О. Рафальської, Martin Oliver, Keith Trigvell, Bonk and
Graham та ін.
Виділення не вирішених частин загальної проблеми. За останні роки багато дослідників намагалися проаналізувати та систематизувати зміст поняття «змішаного навчання».
Однак, на нашу думку, ці спроби не повністю
розкривають питання використання змішаного
навчання під час вивчання іноземних мов.
Мета статті – розглянути існуючі моделі змішаного навчання та дати стислу характеристику
особливостей використання даних моделей при
навчанні іноземної мови.
Виклад основного матеріалу. Змішане навчання (blended learning) – це освітня концепція,
під час використання якої, студент має можливість отримувати знання самостійно (онлайн), i
аудиторно (з викладачем). Така форма навчання надає можливість управління часом, місцем,
темпом i шляхом вивчення матеріалу. За своїм
змістом blended learning – це поєднання традиційної аудиторної системи та сучасної он-лайн
освіти. Технологія навчання за допомогою змішаного формату будується за схемою:
онлайн – під час цього етапу учні опрацьовують теоретичний матеріал самостійно, занотовують незрозумілі аспекти, які потребують більш
досконалого або особистого пояснення педагога;
засвоєння матеріалу відбувається у зручний для
студента час та місці, які обирає він особисто;
офлайн – учні обговорюють пройдений самостійно матеріал в аудиторії, з'ясовують незрозумілі аспекти; викладач застосовує різні методи для
можливості відтворення інформації аудиторією.
Слід зауважити, що поняття «змішане навчання» або blended learning не є абсолютно новим в світовій педагогіці, хоча багато хто вважає
його саме таким.

Вже в 20-30х роках 19 ст. в американських
школах використовували електронну форму
спілкування для викладачів і учнів. В 70-х роках
минулого століття така форма співпраці учасників освітнього процесу почала використовуватися в більшості відкритих світових університетах.
Практика поєднання (змішування) різних підходів і стратегій навчання не нова. Курси дистанційного навчання вже давно об'єднані змішаним
навчанням за допомогою змісту самостійного доступу (друк, відео, телебачення, радіо) і особиста
підтримка. "Традиційні" курси завжди поєднували різноманітні способи надання інформації,
такі як лекції, семінари, практичні, семінари
та робота в групах, щоб дати учням широкий
спектр можливостей для навчання. І, звичайно,
"хороші вчителі завжди будуть використовувати
більше одного методу або підходу в своєму викладанні, і хороші учні завжди будуть поєднувати
різні стратегії в своєму навчанні".
На початку 2000-х в зарубіжній літературі науковці виділяли такі визначення:
1) Змішане навчання поєднує в собі живе навчання і веб-технології (наприклад, віртуальний
клас, самонавчання, спільне навчання, потокове
відео, аудіо та текст) для досягнення цілей освіти;
2) Змішане навчання поєднує в собі різні педагогічні підходи (наприклад, конструктивізм,
біхевіоризм, когнітивизм) для отримання оптимальних результатів;
3) Комбіноване навчання поєднує в собі технічні засоби навчання та навчання на робочому
місці під керівництвом вчителя;
4) Змішане навчання поєднує навчальний
процес з реалістичними професійними завданнями для створення гармонійного ефекту навчання.
Аналізуючи літературу з даного питання,
можна зробити висновок, що існує декілька
варіантів визначення терміну «змішане навчання»: blended learning, його називають також гібридним (hybridlearning), комбінованим
(mixed-modelearning) або інтегрованим (webenhanced learning).
Є.С. Полат дає таке визначення терміну «дистанційне навчання»: взаємодія вчителя та учнів
між собою на відстані, що висвітлює всі притаманні навчальному процесу компоненти (мета,
зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання) специфічними засобами Інтернет-технологій.
Б.І. Шуневич вважає змішане навчання комбінованим. На думку науковця, комбіноване
навчання – це традиційне навчання, яке використовує в позааудиторній роботі діалогове навчання [1].
На думку Ю.І. Капустіна [3], концептуальними компонентами моделі змішаного навчання
є два аспекти: змістовний (спроектований зміст
навчання має поєднувати з одного боку сучасні
наукові знання та суспільні потреби з дисципліни, що вивчається, з іншого, особистісно-значущі
завдання, що сприяють розвитку студента як фахівця); інструментальний (процедура реалізації
процесу змішаного навчання має ґрунтуватися
на застосуванні технології дистанційного навчання, включення оцінювально-результуючих
блоків, що описують критерії та показники якості підготовки студентів).
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Дослідник М.С. Нікітіна наводить наступне
трактування терміну «змішаного навчання» : це
«система викладання, яка поєднує очне, дистанційне і самонавчання, що включає взаємодію між
суб’єктами навчання та інтерактивними джерелами інформації, яка відображає всі притаманні
навчальному процесу компоненти (цілі, зміст,
методи, організаційні форми, засоби навчання),
функціонуючі в постійній взаємодії один з одним, створюючи єдине ціле» [4].
Ч. Дзюбан, Дж. Гартмен і П. Москал вважають, що змішане навчання варто розглядати як
певний підхід, що ефективно поєднує активну
роботу в аудиторії з технічними можливостями
всесвітньої мережі Інтернет [6].
Кріс Рід і Харві Сінх описують змішане навчання як навчальну програму, в якій використовується більше одного засобу подачі матеріалу
з метою оптимізувати результати навчання і витрати на реалізацію програми [7].
Сабіна Моебз та Стефан Вейбелзал так трактують термін змішане навчання – це поєднання
дистанційного і традиційного спілкування в інтегрованій навчальній діяльності [7].
За науковцем Бетті Коллінс, змішане навчання – це «гібрид традиційного очного та онлайн
навчання, за якого навчання відбувається як
у аудиторії, так і за її межами, причому онлайн –
складова стає природнім розширенням традиційного аудиторного навчання» [8].
З наведеного вище можна зробити висновок,
що трактування терміну «змішане навчання»
дуже різнилися, поки у 2006 році не вийшла
праця «Посібник із змішаного навчання», у якому було зроблено загальній висновок, що blended
learning має на увазі змішування очного навчання і навчання за допомогою комп’ютера [5].
У 2007 році фахівці Sloan Consortium уточнили це визначення. На їхню думку навчальний
процес залежно від взаємодії його учасників і доставки навчального контенту можна поділити на:
– традиційне навчання (0%);
– навчання підсилене дистанційними технологіями (до 30%);
– змішане навчання (blended learning) – з використанням до 80% технологій дистанційного
навчання;
– чисте дистанційне навчання (online learning) [2].
Професійні компетенції, критичне мислення
і інформаційні навички є абсолютно необхідними для фахівців XXI століття. Такі компетенції
можуть і повинні бути розроблені за допомогою
інтеграції у навчанні студентів. Молоді люди
є чутливими і чуйними до нових технологій і їх
слід використовувати, щоб мотивувати їх до використання нових форм навчання. Щоб успішно
використовувати технології, потрібно знати що
особливо приваблює молодь до технологій і використовувати ці конкретні характеристики. Мотивація студентів може бути досягнута професіоналізмом і креативністю.
Вже було заявлено, що те, що зараз потребує
змішане навчання – це дослідження, які вивчають які найкращі моделі розвитку, адаптовані
до різних освітніх потреб, дадуть найкращий
результат. Змішане навчання забезпечується
ефективним поєднанням різних способів подачі,
моделей навчання та стилів навчання, які здій-
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снюються в інтерактивно-осмисленому навчальному середовищі. Переваги змішаного навчання:
це перехід від пасивного навчання до активного
навчання. Фокус класу переходить від презентаційного формату до активного навчання. Це
передбачає введення учнів у ситуації, які змушують їх читати, говорити, слухати і думати. Модель змішаного навчання підкреслює об'єднання
онлайнових та особистих компонентів класу.
Крім того, змішана система подачі матеріалу дозволяє студентам вивчати та отримувати доступ
до матеріалів у різних режимах, що є важливою
особливістю, оскільки студенти часто мають різні
стилі навчання. Змішаний підхід до навчання –
це ефективна стратегія з низьким рівнем ризику, спрямована на вирішення проблеми трансформаційних змін, які технологічні розробки
вносять у вищу освіту [13].
Розроблені різні моделі гібридного навчання.
Вибір моделі змішаного навчання, яка є правильною для вашого класу, залежить від потреб
ваших студентів. У вас можуть бути студенти, які
потребують більшої уваги, а інші випереджають
навчальний план. Тут ми наведемо приклад декількох змішаних моделей навчання і поділимося деякими ідеями про те, як можна застосувати
ці моделі в дії.
Face-to-face Driver Model – ця змішана модель
навчання орієнтована на студентів, які демонструють навички або нижче, або вище рівня, що
дозволяє їм отримувати додаткове навчання через комп'ютерну програму.
Кожен студент може працювати на власній
швидкості, у кожному конкретному випадку вчителі призначають роботу на цифровій платформі
та контролюють прогрес. Залежно від сценарію,
це робиться для заповнення прогалин знань, посилення уроків або створення нових викликів.
The Rotation Model – у цій моделі вчителі створюють різні навчальні станції, лабораторії, перевернуті класи. Використовуючи засоби цифрового навчання на ротаційних станціях, викладачі
можуть зосередити час на конкретних потребах
студентів. По суті, ви створюєте графік для студентів для роботи на різних станціях, переходячи між навчанням особисто та онлайн-завданням. Це дає їм час і фокус, які вони потребують
на певних предметах, дозволяючи різним учням
різноманітні шляхи до оволодіння матеріалом.
Flex model – студенти витрачають більшу частину свого часу на індивідуальне навчання через
онлайн-ресурси та адаптивне програмне забезпечення замість традиційних уроків. Водночас,
можливі зустрічі у форматі роботи в невеликих
групах чи індивідуальних консультацій.
The self-blend model – як додаток до основного
курсу, студенти реєструються та вивчають додаткові онлайн-курси; опановувати матеріали цих
програм можна як в аудиторії, так і поза її межами. Як правило, до цієї моделі тяжіють обдаровані студенти. Вони часто роблять це для самовдосконалення або якщо вони зацікавлені в темі,
яка виходить за межі навчального плану.
Online driver model – модель повністю зосереджена на навчанні через Інтернет і, як правило, резонує з незалежними учнями.
Зазвичай особисті реєстрації не потрібні,
оскільки студенти працюють з віддалених місць,

226

«Молодий вчений» • № 5.1 (69.1) • May, 2019 р.

наприклад, у своїх будинках і отримують інструкції та завдання через онлайн-платформи. Педагоги виступають в ролі фасилітаторів і дають учням
можливість реєстрації та участі в обміну повідомленнями в Інтернеті, якщо вони потребують додаткової допомоги. Ця модель добре працює для
студентів з хронічними захворюваннями, студентів, які потребують гнучкості для інші потреби.
Висновки і пропозиції. Перспективи викладання стрімко змінюється, технологічний
підйом 21-го століття і широка інтеграція цих
технологій у наше суспільство в поєднанні з доступом до Інтернету, цілком змінили навчання
всього за кілька років. Швидко мінливі перспективи повинні бути маркером, щоб показати, що
методи викладання повинні розвиватися, щоб не
відставати від часу і включати інтегровані технології в моделі навчання, ці технології не збираються йти, вони будуть продовжувати інтегруватися в наше суспільства і настав час прийняти
їх за переваги, які вони приносять. Змішане навчання є природним розвитком для зростаючої
доступності електронного навчання, онлайнових
ресурсів і постійної потреби в людському компоненті в навчальному досвіді. Змішаний підхід
до навчання гарантує, що студент займається
і керує своїм індивідуальним досвідом навчання. Цей підхід також допомагає задовольнити
індивідуальні потреби учнів, більшість студентів мають унікальні стилі навчання, а змішаний
підхід, швидше за все, задовольнить ці потреби.
У всіх дослідженнях спостерігається, що «змішане навчання» сприймається як корисне, приємне, сприятливе, гнучке та мотиваційним для
студентів [11]. Однак цих фактори недостатньо
для створення атмосфери для успішного навчання. У міру поширення технологічних інновацій
з'являться нові типи навчання і освіта буде змішуватися з різними технологіями, але ключовим
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питанням, на яке потрібно відповісти, буде залишатися таким же «Як ми повинні організувати
такі навчальні середовища, щоб ефективно підтримувати навчання?» Ми повинні навчитися
інтегрувати конструктивістські та спільні моделі у змішане навчальне середовище і прагнути
виховувати більш творчих і допитливих студентів, які читають, пишуть і творять для світу
[10]. У своєму огляді досліджень по змішаному
навчанню, Блу, Гудієр та Еліс стверджують, що
дослідження до цих пір були зосереджені на різних аспектах змішаного навчання, особливо технології, і вони виступають за більш цілісний підхід, який спрямований на розуміння складності
змішаних параметрів і процесів як частини цілої
системи. Автори погоджуються з цією думкою
і пропонують додаткові шляхи для майбутніх досліджень змішаного навчання: більше розуміння факторів та підходів, які можуть поліпшити
зв'язки між віртуальними та фізичними елементами змішаних курсів у університетах, порівняльні дослідження сильних і слабких сторін
різних ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій), особливо нових технологій, інтегрованих з середовищем «обличчям до обличчя», для
вивчення характеристик оптимальних поєднань
для навчання; педагогічні рамки для підтримки
змішаного навчання для вчителів та студентів
та більше вивчення успішних моделей професійного розвитку, а також підтримки викладачів,
які приймають цей новий спосіб. Хоча технології та онлайн-перспективи навчання прокладають нові шляхи для студентів, щоб зайнятися
і взяти під контроль свою освітню подорож, викладачі все ще тримають ключ до успіху. Перш
ніж впроваджувати модель змішаного навчання,
важливо чітко визначити цілі класу, завдання
та результати, щоб цілі студентів були узгоджені
з загальними цілями навчання.
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ТВОРЧІСТЬ ДЖ. Г. БАЙРОНА В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ
Анотація. У статті розглянуто творчість Дж.Г. Байрона у перекладах відомих українських майстрів слова. Зокрема, представлено критичну та творчу перцепції І. Франка, проведено типологічне зіставлення
оригіналів поезій Дж. Байрона і перекладів М. Костомарова, П. Куліша, Лесі Українки, П. Грабовського,
В. Самійленка, Д. Паламарчука та інших. Також проаналізовано інтерпретацію образу «байронічного»
героя у перекладах українських поетів.
Ключові слова: поетична творчість, оригінал, переклад, образ, байронічний герой.
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ТHE WORK OF J.G. BYRON IN UKRAINIAN TRANSLATIONS
Summary. The article describes the work of J.G. Byron in translations of famous Ukrainian word masters.
In particular, the critical and creative perceptions of I. Franko are presented, a typological comparison of
the originals of the poems by J. Byron and the translations of N. Kostomarov, P. Kulish, Lesya Ukrainsky,
P. Grabovsky, V. Samoylenko, D. Palamarchuk and many others. The interpretation of the image of the
“Byronic” hero in the translations of Ukrainian poets is also analyzed.
Keywords: poetic creativity, original, translation, image, Byronic hero.

остановка проблеми. Творчість англійП
ського поета Дж.Г. Байрона здавна приваблювала українських майстрів слова. Байрон

тісно пов’язаний з Україною. Саме він увів у європейську літературу образ України та українського героя Мазепи. Він вибрав із життя Мазепи
всього-на-всього історію його юнацького кохання
до дружини польського магната. Крім того, Байрон створив емоційний, романтичний образ ніколи небаченої землі – України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вплив Джорджа Байрона на світову літературу
є унікальним. До його творів та образів неодноразово зверталися і досі звертаються критики,
письменники, перекладачі. Українські майстри
слова і літературознавці зацікавилися творчістю
англійського письменника понад 150 років тому.
З того часу інтерес до Байрона не згасав.
Творчість англійського поета досліджували такі відомі філологи та літературознавці, як
О. Веселовський, А. Виноградов, О. Єлістратова,
В. Жирмунський, Ю. Манн, Н. Михальська, Б. Реі
зов, М. Урнова, І. Дубашинський, Г. Храповицька,
О. Дзера, С. Руссова, С. Павличко, Л. Герасимчук,
Д. Кузик, Д. Наливайко, В. Богуславська та інші.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Відомо, що англійський романтизм в хрономежах європейського літературно-романтичного простору початку ХІХ ст. – явище
оригінальне, самобутнє та унікальне. Усі дослідники суголосні у тому, що серед автономно-національних рис англійської романтичної літератури вирізняється особливість її жанрово-родового розвитку.
Саме в царині романтично-літературного мистецтва Англії цього періоду «помітна перевага лірики,
ліроепічних форм і роману над традиційним епосом
чи драмою» [3, c. 226]. Англійську романтичну поезію початку ХІХ ст. справедливо зараховують до
золотого фонду світового мистецтва; саме в ній заявили про себе постаті, поетична творчість яких набуває статусу своєрідного літературного символу.
Найпоширеніший тип англійського романтичного героя у різних національних модифікаціях

отримав назву «байронічний» герой. Цей образ
входить не лише в літературні суверенні простори, а й у реальне життя і стає своєрідним виміром
духовного життя особистості в складні, переломні
етапи розвитку суспільства. Образ «байронічного»
героя як певний тип поведінки, відчування, ставлення до світу є домінантною художньо-змістовною складовою романтичних творів Дж. Байрона.
Постановка завдання. Висвітлення особливостей інтерпретації образу «байронічного» героя
у перекладах українських митців є метою нашої
наукової розвідки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Із історії літератури відомо, що першим перекладачем Байрона українською мовою був
Микола Костомаров, який здійснив українську
редакцію поеми «Каїн».
Крім того, перекладав він і лірику англійського поета. Зокрема, відомий його переклад поезії
«Sun of sleepless!» («Сонце несплячих!») із циклу
«Єврейські співанки». Український переклад має
назву «Місяць». Поезія овіяна холодним сріблястим місячним сяйвом і сумом, безнадією, яку переживає ліричний герой.
Одним із найбільших знавців і поціновувачів
творчості Дж. Байрона в Україні був Іван Франко,
який мав надзвичайний дар мислити категоріями
світової літератури і знаходити переконливі паралелі, зовсім не помітні при поверхневому погляді.
Франко, розповідаючи про поетичні твори великого
англійця, глибоко аналізує їх. Він не засліплений
Байроном, ставиться до нього критично. Зокрема,
про першу збірку Дж. Байрона – «Години дармування» – український письменник пише, що автором
є ще молода людина, тому вона не є ще досконалою.
Високо поціновував Франко поему «Паломництво Чайльд-Гарольда». «Се не оповідання, –
пише критик, – не опис, не епопея і не критика,
а низка думок, вражінь і описів того, що автор
бачив у своїй подорожі» [9, с. 287]. Крім того, появу цієї поеми він вважав «фактом історичним
для всієї Європи; від неї датується початок так
званого байронізму майже у всіх європейських
© Чередник Л.А., 2019
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літературах» [9, с. 287]. У передмові до першого
українського перекладу Франко звертав увагу
читача на надзвичайну художню вартість твору.
У «східних поемах» Байрона («Гяур», «Абідоська наречена», «Корсар», «Лара», «Облога Корінфа» та «Паризіна»), на думку Івана Франка, відтворено персонажі на зразок Чайльд-Гарольда,
яких він характеризує як злобних, таємничих,
з нечистим сумлінням, гордих, як і сам їх автор.
Вони не люблять життя і не бояться смерті. Такі
песимістичні ідеї та образи у творах англійського барда спричинені, вважає Франко, тим горем та муками, через які йому довелося пройти.
Та це дало йому змогу пізнати глибину людських
страждань, навчило співчувати чужому лихові.
На думку українського поета і критика, під
час другої подорожі в свідомості Байрона відбуваються зміни, що призводять до песимістичних настроїв. Проте любов до поезії та свободи
не покинула його. Франко вказує на те, що це
позначилося на тогочасних байронових творах,
зокрема на третій пісні «Чайльда Гарольда»,
«Шильйонському в’язні», «Манфреді». Останній
твір І. Франко назвав «англійським відгомоном
Ґетевого «Фауста» [9, с. 290].
Особливо у тврчому доробку Байрона Франко вирізняв поему «Мазепа», яку вважав одним
із кращих творів англійського поета. На думку
Франка, Байрон з геніальною силою і вірністю змалював у згаданій поемі безкрайні степи
України, майстерно зображено й образ Мазепи.
Драму «Два Оскарі», написану в той же час,
Франко схарактеризував як слабку, але, за словами
українського письменника, завдяки філософській
драмі «Каїн» автор знову піднявся на п’єдестал.
У 1899 р. була опублікована філософська поема
І. Франка «Смерть Каїна», де він інтерпретує образи англійського поета і водночас полемізує з ним.
Загалом, заслуга І. Франка полягає у тому, що
він створив цілісну концепцію Байронової творчості, її бунтарського значення у світовому істориколітературному процесі. Свої погляди він висловив
у вступній розвідці до власного перекладу поеми
«Каїн» («Замітка перекладчика»), у двох передмовах до Кулішевого перекладу «Чайльд-Гарольдової
мандрівки» та у статті «Лорд Байрон».
І. Франко також визначив і роль Байрона
у світовому літературному процесі. На думку
Каменяра, велике, справді революційне значення Байронового життя й Байронової поезії було
власне у тому, що «в пору важкої реакції та занепаду духу після закінчення наполеонівських
війн він із нечуваною силою виступає як речник
свободи особи, як бунтар проти всього усталеного, шаблонового [9, с. 291]. У статті «Лорд Байрон» український митець писав: «Може, ані один
поет на світі при такій односторонності свого таланту не мав такого широкого і глибокого впливу
на сучасну і пізнішу літературу, як лорд Байрон.
Се знак, що висказуючи свої погляди, болі, мрії
і змагання, він висказував заразом і те, що відчував цілий загал, чим жила уся суспільність, –
знак, що він був духовим, а до того геніальним
представником свого часу» [9, с. 283].
Твори Байрона перекладали також І. Наумович, О. Кониський, І. Верхратський, О. Навроцький, М. Старицький, П. Грабовський, Б. Грінченко, П. Куліш, Леся Українка та інші.

Так, Пантелеймон Куліш зацікавився Байроном
ще в 30-ті роки, пізніше Байрона він поставив нарівні з Вальтером Скоттом і Шекспіром. Найпомітнішим кроком у становленні українського Байрона
стали такі переклади «Панька Куліша», як перша
пісня «Дон Жуана» (1891), «Чайльд-Гарольдова
мандрівка», написана 1894, але опублікована вже
посмертно Іваном Франком у 1905 році. Літературознавець В. Неділько перекладацьку діяльність
П. Куліша називає теперішнім подвигом, тому що
перекладав він у ті часи, коли вийшов Емський
указ про заборону української мови. Своєю роботою письменник доводив, що наша мова здатна
відтворити всі багатства світової культури. Заслуга П. Куліша у тому, що він намагався передати як
зміст, так і форму добутків зарубіжних класиків.
Його перекладацька діяльність була значним внеском в українську літературу. Так, в 1897 році вийшов збірник перекладів «Позичена кобза» П. Куліша, до якої, крім Ф. Шиллера, Г. Гейне, Й.В. Ґете,
13 п’єс В. Шекспіра, увійшли і твори Дж. Байрона.
Найсильніші у збірці, на думку М. Зерова, переклади з Байрона, що пояснюється не тільки більшою відповідністю первотворові Кулішевого лексичного добору, а й тим, що «настрої, маски та пози
Байрона були прекрасним річищем для власних
Кулішевих емоцій» [6, с. 210].
Значне місце у перекладацькій спадщині Павла
Грабовського, яка охоплює 27 літератур, обіймають
і переклади з Дж. Байрона. Так, під час ув’язнення
в іркутській тюрмі (1889-1892 рр.) з’явилися переклади «Шільйонського в’язня». Говорячи про принципи своєї перекладацької діяльності, Грабовський
зазначав: «Всякий добрий переклад, по моїй думці,
повинен віддавати правдиво цілий дух і художницьку красу первотвору, вибрати все, що надає останньому вартості та оригінальності, бути не менш
характерним, як він» [2, с. 15]. Переносячи в українську літературу кращі зразки світової лірики, Грабовський часто шукав співзвучних мотивів, щедро
наснажував перекладені твори власними ідеями.
У його переспівах прочитуються мотиви українського фольклору, зокрема українських народних
пісень. Такий підхід є доцільним, оскільки мусимо
зважати на тогочасного читача. Сучасний перекладач М. Стріха зазначає, що «українське село навряд
чи потребувало творів Байрона. Вони були необхідні передусім для української мови» [7, с. 90].
Крім цього, у 1895 році П. Грабовський переклав багато поезій англійського митця: «Як до самотньої трунини...», «Тхне домовиною сумною...»,
«Вона іде...», «Ридала ти...», «Не вихваляйте мені
більш...», «Саул», декілька віршів із «Паломниц
тва Чайльд-Гарольда».
У 70-ті роки ХІХ ст. до перекладів Байрона
звертався Михайло Старицький. Він переклав
ліричні вірші, уривки з поем англійського поета,
а також частину поеми «Мазепа».
Байрон належав до улюблених поетів Лесі Українки, якого вона із захопленням читала і перечитувала, мріяла перекладати. На жаль, ці плани не
здійснилися, перекладено було лише поезію «When
I dream that you love me…» («Коли сниться мені, що
ти любиш мене...») та уривок із поеми «Каїн».
Художній переклад поезії Дж. Байрона «When
I dream that you love me…» («Коли сниться мені, що
ти любиш мене...») Леся Українка зробила, перебуваючи на лікуванні в Криму, навесні 1898 року.
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Українська поетеса зберегла романтичний настрій
вірша, овіяний несказанним сумом і печаллю, головні образи-символи (сон, кохання, смерть). Пропонуємо порівняти уривок із вірша та переклад.
Оригінал: «When I dream that you love me, you'll
surely forgive;/ Extend not your anger to sleep; / For
in visions alone your affection can live, – /I rise, and
it leaves me to weep» [1]. Переклад: «Коли сниться
мені, що ти любиш мене, / Ти на сон мій не гнівайся, люба, – / Тільки в мріях я маю те щастя
ясне, / Кожний ранок – оплакана згуба» [8, с. 278].
У вірші відсутня поетика глухих емоцій, узагальнених особистостей і положень. У них домінує емоційно-експресивне начало. Лірика стає
пізнанням душі й особистості тих, до кого вона
звернена, відкриваються і адресат, і автор. Ми
відчуваємо, хто такий сам ліричний герой, що
він відчуває до героїні, що вона несе йому.
Вірші Дж. Байрона перекладав також і відомий
український поет-лірик, сатирик, драматург і перекладач Володимир Самійленко. Зокрема, у нього
є прекрасний переклад вірша Байрона «Мій дух,
як ніч…». Порівняймо оригінал вірша з перекладом. Читаємо у Дж. Байрона: «My soul is dack – Oh!
Quickly string / The harp I yet can brook to hear; /And
let thy gentle fingers fling / Its meating murmurs o’er
mine ear. / If in this heart a hope be dear, / Тhat sound
shall charm it forth again: / f in these eyes there luck
a tear, / Twill flow, and cease to burn my brain» [1].
Перша строфа у перекладі В. Самійленка:
Мій дух як ніч. О грай скоріш!
Я ще вчуваю арфи глас,
Нехай воркує жалібніш
І тішить слух в останній час.
Як ще надія в серці спить,
Її розбудить віщий спів.
Як є сльоза, вона збіжить,
Поки мій мозок не згорів.
Але суворо й смутно грай,
Додай жалю в свій перший звук [5].
Вірш Байрона – це звертання-монолог Саула
до Давида. Перекладачеві вдалося зберегти -перехресне римування (абаб), передати напружений внутрішній стан ліричного героя, його самотність, тугу, зневіру, навіть відчай. У душі героя
відбувається боротьба добра і зла. Ніщо не може
втішити царя, крім божественного звука арфи,
адже вона знаходиться в руках співця, чиї пісні
любі Господу. Саул хоче переконатися, що його
душа жива, не скам’яніла, адже він ще здатен
чути «арфи глас». Він прагне, щоб божественна
пісня розбудила в серці надію, щоб сльози полилися з його очей, сльози очищення.
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Твори Байрона у 20-х роках ХХ століття, що вийшли окремою збіркою, у той період перекладали:
Євген Тимченко (містерія «Каїн», 1925), Дмитро
Загул (вільний переклад поеми «Мазепа», 1929),
Микола Рошківський (драма «Манфред», 1931),
Юрій Корецький (збірка трагедій – «Каїн», «Сарданапал», «Потвора перетворення» (1939).
У XX ст. із перекладної байроніани слід виокремити переклади Дмитра Паламарчука (лірика), Сави Голованівського («Дон Жуан») та інші.
Зокрема, справжньою перлиною сучасної літератури є переклади Дмитра Паламарчука.
Серед них слід назвати вірші «Прометей», «Коли
сниться мені, що ти любиш мене», «Спомин»,
«В день мого тридцятишестиліття» та багато інших. Український перекладач досить тонко передає характер байронічного героя, його гостре
сприйняття недосконалості навколишнього світу, благородство душі, глибину і силу почуття,
самотність. Наприклад, поезію «Спомин» можна вважати зразком поетичної недомовленості,
за якою приховані причини суму автора. Перекладач засобами рідної мови відтворює багатий
і просторий поетичний світ Байрона. Досить точно прослідковуються також мотиви «загубленого
раю», загублених надій і сподівань, загубленого
абсолюту людського щастя, що є внутрішньою темою лірики англійського поета:
Кінець! То був лиш сон. І враз
Блідих надій промінчик згас.
Щасливих мало днів прожито,
Світанок мій вкриває тьма,
І душу сковує зима.
Любов, надію вщент розбито.
Якби ж – і спомини. Якби-то! [4].
Висновки з проведеного дослідження
і перспективи. Отже, у результаті наших досліджень можна зробити такі висновки. Українські перекладачі ХІХ–ХХ ст. досить часто
зверталися до творчості відомого англійського
поета-романтика Дж. Байрона.
Твори англійського поета та українські переклади мають багато спільного, незважаючи на
те, що вони жили в різний час і за різних умов.
Хоча твори різні за світосприйняттям, можна простежити в них схожість ідей і персонажів.
Українські поети намагаються відповісти на філософські питання: у чому сенс людського буття,
чи можна досягти гармонії між життям і знанням.
Крім того, ідеї, висловлені великим англійським поетом та українськими митцями, актуальні й сьогодні. Вони – співці свободи, боротьби,
виразники віянь своїх епох та народів.
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Summary. This research was conducted to determine and outline the main characteristics of the theoretical-methodological basis of the concepts of "mobility", "professional mobility of the future teacher of foreign
languages" at higher educational institutions. The author investigated and analyzed the leading components of
professional mobility of future specialists in the branch of foreign languages; the activity competence has been
defined as a key-competence, which includes professional, sociocultural, foreign language, communicative, educational, methodical, professionally-oriented, intercultural competences; the conditions for the formation of
professional mobility in the process of individualization of the training of a future specialist in the field of foreign languages have been outlined.
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ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ УМОВ
У ПРОЦЕСІ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ЇХНЬОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗВО
Анотація. Це дослідження було проведено для визначення, окреслення основних характеристик теоретико-методологічної основи понять «мобільність», «професійна мобільність майбутнього вчителя іноземних мов» у закладах вищої освіти. Автором було досліджено, проаналізовано провідні компоненти
професійної мобільності майбутніх спеціалістів у галузі іноземних мов; визначено діяльнісну компетентність ключовою, яка включає в себе фахову, соціокультурну, іншомовну, комунікативну, навчальну, методичну, професійно орієнтовану, міжкультурну компетентності; окреслено умови формування професійної
мобільності у процесі індивідуалізації підготовки майбутнього спеціаліста в галузі іноземних мов.
Ключові слова: мобільність, професійна мобільність, професійна мобільність майбутнього вчителя
іноземних мов, заклади вищої освіти (ЗВО), зовнішні та внутрішні причини, компонентно-структурний
аналіз, набір визначальних компетентностей.

efining of the problem and the analysis
D
of the last researches and publications.
In the draft Strategy for the Reform of Higher
Education in Ukraine up to 2020, the mobility of
students, postgraduates and lecturers has been
mentioned repeatedly in very different aspects.
Among the development priorities is the integration
of higher education and science, in particular, by
"raising the level of academic mobility" for the
modernization of the higher education content on
the basis of the domestic and foreign studies’ results.
It was emphasized that one of the tasks of the domestic
educational policy is to develop a comprehensive
strategy for the internationalization of higher
education, including the development of scientific
and educational mobility. International mobility
should become an important factor in rating the
assessment of domestic universities. Therefore, for
the professional development of the teacher of higher
education, the ability to work in the conditions of
academic openness of higher education institutions,
knowledge of foreign languages and orientation to
professional mobility have been determined.
The question of definition of concepts “mobility” and “professional mobility” is the subject of
discussions of scientists from various fields of scientific knowledge, such as sociology, economics,
psychology, philosophy, pedagogy. In the works
of T. Zaslavska, N. Ryvkina, V. Podmarkova the
© Chernionkov Ya.O., 2019

methodology of analysis of the labor career of a specialist, the mechanisms of labor change have been
worked out. In the works of teachers V. Shubkina,
V. Martynyuk, V. Yadrova the professional mobility has been considered from the point of professional self-determination of graduates, adaptation
in the workplace advanced training, job search. In
recent years, Ukrainian scientists have a direct interest in the formation of professional mobility of
future graduates of higher education: A. Vashchenko, O. Gusak, E. Ivanchenko, N. Kozhemyakina,
Yu. Klymenko, L. Sushchentseva). The professional mobility is emphasized today in researches of domestic scientists as the most important component
of qualification characteristic of a specialist.
Mobility is the individual’s ability to focus
actual and potential resources, reserves to quickly achieve the goal (problem and task solving) in
a short period of time [7].
In pedagogy, the concept of "professional mobility" arose not so long ago. The analysis of vocabulary literature has shown that the concept of
"professional mobility" is rather ambitious and ambiguous in its interpretation. At the same time, it
has a complex structure. Thus, in a large psychological dictionary, professional mobility is defined
as "ability and readiness personality quickly and
successfully master new technique and technology, acquire knowledge and skills that are lacking,
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which ensures the effectiveness of preparation for
a new professional activity" [3, p. 24].
The notion of “professional mobility” as “the ability to quickly change the type of work, switch to other
activities in connection with changes in technology
and production technology” is defined in the vocabulary “Professional education”. Professional mobility
has been manifested in the possession of a system of
generalized methods of professional work and their
application for the successful execution of any task in
the technology related areas of production [5, p. 194].
Significant work on the consideration of the problem of professional mobility is found in M. Dyachenko, Yu. Kalinovskyi, L. Kandybovych, N. Kovalisko,
A. Kuzminskyi, Z. Kurland, S. Krapynevsky, L. Lesokhina, A. Makarenya, R. Prima, I. Shpektorenko
and others. The investigation of professional training
through the analysis of pedagogical situations has
been studied by O. Berezyuk, E. Bodin, B. Wul’fov,
S. Godnyk, R. Dorogyh, S. Dubyaga, T. Koshmanova, Yu. Kulyutkin, I. Osadchenko, G. Petrechenko,
M. Potashnyk, S. Rudenko, I. Shakirov and others.
Among contemporary researches we should name
I. Shpektorenko, who considers professional mobility as: 1) the ability (that is, willingness) of a person
to master the new technique and technology quickly
and successfully, acquire the knowledge and skills
that ensure the effectiveness of new professionally
oriented activities; 2) the mobility of the individual,
his ability to build up dynamically his own resources, to move quickly, to change; 3) a sign of career development of the individual; 4) the process of transition of an individual or a professional group from one
professional position to another [10, pp. 467–472].
Teachers-academics: L. Amirova, A. Vashchenko, L. Goryunova, V. Dyunina, E. Ivanchenko,
B. Igoshev, Yu. Kalynovsky, S. Kaplina, N. Kozhemyakina, L. Merkulova, N. Nychkalo, O. Nedyel’ko,
O. Nikitina, S. Savitskyi, N. Hakimova, G. Yavorska made significant contribution to the development of theoretical foundations for the formation of
professional mobility of specialists with secondary
specialized and higher education.
The relationship between education, career
and social mobility of a young specialist has been
revealed in the works of foreign scholars H. Gun,
Sh. Fitzpatrick. The works of domestic and foreign
scientists A. Verbiysky, R. Dave, E. Zeier, I. Zimnya
made a significant contribution to the development
of theoretical foundations for the formation of professional competence as the basis for the development of future specialists’ mobility in the conditions of continuity of higher education.
Analysis of scientific research on the problem
of specialists’ professionalization in the context of
the development of their professional mobility has
shown that the popularity of this issue has recently
been increasing. It is worth emphasizing the scientific achievements of recent years by V. Voronkova,
E. Sayfutdinova, N. Kovalisko, O. Gusak and others.
Professional mobility of specialists of different profile became the subject of A. Vashchenko's research
(formation of professional mobility of future officers in
the process of studying at higher military educational
institutions), L. Goryunova (professional mobility of
a specialist as a problem of developing Russian education), E. Ivanchenko (formation of professional mobility
future economists in the process of studying at higher
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educational institutions), N. Kozhemyakina (socio-pedagogical conditions for the formation of professional
mobility of future managers-agrarians), S. Kugel (professional mobility in science), L. Mitina (professional
mobility of the individual in the new socio-cultural
conditions), O. Simonchuk (interprofessional mobility
and change of social identity), I. Shpektorenko (managerial aspect of staff mobility), I. Chorna (formation
of professional mobility of future economists by means
of a foreign language), M. Shmyr (active competency is
the basis for the formation of the professional mobility
of a foreign language teacher).
"Professional mobility is the psychological
readiness of a specialist to solve a wide range of
studying-training tasks, the ability to be rebuilt
effectively and quickly depending on the situation,
since the most effective response of a person to the
uncertainty and the problem of the initial situation
is the flexibility of behavior, which manifests itself
in its ability to timely change the strategy or mode
of action in accordance with the conditions of education or training that are changing" (as defined by
L. Shevchenko) [6, pp. 693–697].
Identification of previously unsettled parts
of the general problem. The feasibility of the
study is determined by the theoretical and practical significance of the tasks of forming the professional mobility of future skilled teachers of foreign
languages and a number of actual contradictions
between them:
– the need for introduction of innovative, professionally oriented pedagogical technologies and
insufficient psychological-pedagogical and methodical training of a part of teachers;
– the need for purposeful formation of professional mobility and the lack of appropriate scientific and methodological support.
Therefore, the main task of this study is the disclosure of the essence of previously unresolved issues on the problem, namely:
 To analyze the main pedagogical approaches to the definition of the essence of the concept of
"professional mobility", "professional mobility of
the future teacher of foreign languages" in the scientific literature;
 To outline the main components and structural elements of the concept of "professional mobility of the future teacher of foreign languages at
higher educational institutions (HEI);
 To determine the directions of professional training future teachers of foreign languages
through the individualization of educational and
professional activities for the development of their
professional mobility.
The purpose of writing the article is to carry
out methodological-literary and component-structural analysis of the pedagogical essence of the
phenomenon "professional mobility of the future
teacher of foreign languages in the process of individualization of professional training".
The main material. As the scientist E. Ivanchenko notes, "In the context of new socio-economic relations that are asserting increasingly themselves in
Ukraine, pedagogical science cannot but raise issues
of professional mobility of specialists, because the labor market dictates increased requirements for the
quality of training of young professionals capable of
competitive struggle for jobs "[2, p. 25].
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In our opinion, the main meaning of higher education in the context of all globalization processes
and Europeanization is the training of a professionally mobile qualified foreign language specialist who is ready to live and work fully, even in
a state of uncertainty and unpreparedness, ready
for self-development and self-improvement.
The term "mobility" in general explanation has the
following interpretation: mobile (from lat. Mobilis –
mobile) – this is mobility, the ability to move quickly,
action. In the structure of professional mobility there
is a separate important element of it – professional
training, which is in fact academic mobility of the individual, which largely determines the formation of
professional mobility. Professional mobility has been
characterized as the ability of a person to self-organize quickly and efficiently, to change according to life
and professional needs, to adapt to a certain professional environment and professional groups and, ultimately, to work effectively [1, pp. 25–32].
The emergence of pedagogical categories "mobility" and "professional mobility" is due to several reasons, among which scholars distinguish external and
internal. External causes, according to B. Borisov,
are determined by changes in the environment of human life (global and individual). Global changes are
caused by the restructuring of the Ukrainian economy, and individual ones can be caused by changes in
the profession, workplace, status in the organization
as a result of various reasons (health status, change
of place of residence, etc.). Internal causes depend on
the individual orientation of the individuality. On the
one hand, they are determined by the motivation for
success, which causes the desire in the individuality to improve their professional skills and abilities,
self-development, career growth, and, on the other,
late professional self-determination, which involves
the transition to a profession that is significantly different in the profile from the earlier received professional education. The current situation in a society
requires from the person "the ability to self-change
as a way to accept the challenge of a rapidly changing
reality with an orientation toward autonomy, independence, self-reliance" [8, p. 147].
In his researches, the scientist R. Prima defines
the professional mobility of the future teacher in the
broad sense as a "sign of mobility of the teacher, the
ability to adapt quickly, that is, adaptive activity, the
ability to find the necessary forms of activity – adaptive mobility: changes in status, category, preparedness for productive self-development, readiness and
ability of the teacher to acquire new professional
knowledge, skills and abilities; ability to orient quickly himself in a situation, self-actualize, self-regulate,
self-organize, self-control [4, pp. 25–27].
The author's component-structural analysis of
the pedagogical essence of the concept of "teacher's
professional mobility" provides grounds for specifying its components, which should cover different
areas and spheres of its activity: cognitive as a system-forming, which reflects the priority of the teaching profession value, the potential of self-realization
in the profession, the possibility of acquiring signs
of a professional mobility; personal which manifests
itself in such integral characteristics as: individual
image (orientation, competence, flexibility (diversity
and adequacy in various forms of activity); self-actualization – higher level of motivation associated with

self-realization processes, with the ability to understand oneself, which directs the personality of the
teacher to reflection of one's own behavior, involves
constant movement forward, focus on personal and
professional growth, when the most fully revealed
creative abilities of the teacher, realized his potency,
the individual dual style of activity, that is, the personality of a professional teacher is formed; self-activation, adaptive activity (mobility), efficiency, critical thinking, operational-procedural, associated
with the improvement of skills and competences in
the field of self-knowledge, self-identification (with
a definite social, professional, cultural, educational
environment), reflectivity, self-reflection, pedagogical management [4, pp. 27–32].
We share the opinion of the scientist Shmyr M.,
"that the basis of the formation of the professional
mobility of a foreign language teacher is the activity
competence, which involves the practical mastery of
all types of speech activity and the communicative
use of a foreign language in everyday life, general
business situations and in professional, which, along
with learning foreign language communication,
involves the student's awareness of the links between
his / her own and foreign cultures, the development
and activation between professional thinking, the
formation of skills and abilities autonomously
training aimed at forming a student's personal
responsibility for the learning outcomes through the
organization of a learning process with a teacher.
Activity competence is a key competence,
which includes professional, socio-cultural, foreign
language, communicative, educational, methodical, professionally oriented, intercultural and other
competencies that are formed on its basis.
Foreign language communication competence is
a set of skills, abilities and knowledge that allows
future teacher of foreign languages to study, work
and communicate in a multinational society and
achieve an equal dialogue of mutual understanding and interaction with representatives of other
cultures. The development of foreign communication skills provides students with the opportunity
to: improve their reading, listening skills, speaking skills and writing skills to develop the skills of
working with information of different types of texts
from any sources based on the knowledge already
gained about the world; extract, analyze and systematize, collect and transmit information; to formulate own opinion on the basis of the information
obtained, to justify it and to give the necessary explanations; to recognize the intentions of messages
that correspond to certain types of texts with their
grammatical structures, to understand and transfer them to adequate situations [9, p. 207].
Socio-cultural competence is the ability and willingness to apply a set of sociolinguistic, geographic
and intercultural knowledge to reach an understanding between individuals or groups that are
representatives of different societies [9, p. 208].
Formation in students of socio-cultural competence is accompanied by the creation of an atmosphere of openness, psychological readiness for
the perception of social norms, correct behavior
in another society, which increases the interest of
students to get acquainted with the culture of the
country, the language of which is being studied.
This: contributes to the understanding of the com-
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mon and distinct between cultures; helps to recognize and discourage bias, promote tolerance, create
the basis for intercultural exchanges, and help to
act consciously and responsibly both in their own
society and in the aspect of international relations;
promotes the formation of values and norms of behavior that increase the desire and ability to take
responsibility for personal activity, the courage in
expressing his own opinion [9, p. 209].
Professional competence provides the ability to
solve standard tasks professionally, independently and responsibly. This competence includes: professional skills and knowledge, experience, understanding of the professional setting of the question
and the subject relations, as well as the ability to
purposefully and impeccably solve professional tasks
and problems. This competence is formed through
the development of skills and abilities: to have basic
skills at the general professional level (conversation,
argumentation, presentation, etc.); to disclose and
reproduce the professional content by communicative techniques with a specific professional content
(comparison, description, explanation, clarification,
justification, proof and judgment) [9, p. 210].
Training competence includes the ability to learn,
using the means and forms of learning available with
maximum efficiency. This competence includes the
abilities and skills to cooperate in the learning process with a teacher and other students, the ability to
perform educational tasks of various types, the use
of acquired linguistic, background and socio-cultural
knowledge. Formation of educational competence is
due to the development of skills and abilities: to establish different methods of performing educational
tasks, depending on the training situation and type
of tasks; use technical means of training; participate
in interactive learning [9, p. 210].
Methodological competence includes skills and
abilities to learn teaching technologies and strategies while solving professional tasks, as well as to
transfer both new knowledge and acquired strategies to other fields of activity. In this case, the student chooses independently, applies and develops
the methods of thinking and methods of work or
strategy for solving issues. The formation of methodological competence is facilitated by the development of skills and abilities: to plan and organize
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tasks that are close to future professional activities; choose the technique and strategy of learning,
taking into account the potential complexity of the
task; to carry out self-control on the development of
own foreign language competence [9, p. 211].
Consequently, taking into account all of the
above, we can determine the professional mobility of the future teacher of foreign languages in
the process of individualization of professional training at HEI as: complex system education,
integral quality of the future specialist of foreign
languages and the activity of the educator that is
formed and manifested in the process of professional training, retraining, self-education and specialist’s creative self-realization, that is, understood
as a possible strategy for the professionalization of
teaching staff; the quality of the personality that is
essential for the successful life and studying of the
student in a modern society, which manifests itself
in work and ensures self-determination, self-realization in life and profession through the formation
of key qualifications and the desire of future teachers of foreign languages to change not only themselves but also the professional field and training
environment; the readiness of a skilled specialist to
change professional tasks, to change the workplace,
the ability to master new types of work quickly, new
specialties; as a systemic phenomenon that reflects
its ability to become mobile professionally due to the
close interaction of the objective (environment, personnel policy, etc.) and subjective aspects (personal
qualities), the degree of their effectiveness, achievement; a complex concept that includes a set of system
of creating competencies (professional, sociocultural, foreign language, communicative, educational,
methodical, professionally oriented, intercultural)
and has a chain of professional-defining characteristics (self-actualization, self-activation, self-identification, self-improvement, self-development).
Conclusions and recommendations for further research. We understand that our observation is only part of the research program we have
created for this issue. Further studies we see in
working out the general psychological-pedagogical-methodological conditions of the professional
mobility in the process of individualization of students' training at higher educational institutions.
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СПЕЦИФІКА АРХІТЕКСТУАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У РОМАНІ А.С. БАЙЄТТ “POSSESSION”
Анотація. У статті пропонується аналіз дискурсивної категорії «архітекстуальність» на прикладі роману
А.С. Байєтт «Possession». Особлива увага приділяється таким її проявам як жанровий синкретизм, полістилістика та фрагментарність композиції, а також їхнім функціям у художній структурі даного роману.
Розглянуто новітні підходи до вивчення явища архітекстуальності як до процесу міжтекстової взаємодії та трансформації. Обґрунтовано, що архітекстуальність є інструментом постмодернізму у модифікації
установлених канонічних жанрових норм. Результат дослідження представлений як аналіз особливостей
відображення категорії архітекстуальності на прикладах з тексту роману.
Ключові слова: інтертекстуальність, види інтертекстуальності, архітекстуальність, синкретизм, жанр,
полістилістика, фрагментарність композиції.
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Summary. The article suggests the analysis of the discursive category “architextuality” based on the novel
by A. S. Byatt “Possession”. Special attention is paid to such its manifestations as genre syncretism, polystylistics and fragmentation of the composition, as well as their functions in the artistic structure of the novel.
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остановка проблеми. Феномен архітекстуП
альності є однією з характерних рис постмодерністського твору і викликає інтерес вітчизняних

та зарубіжних філологів, передусім, позбавленими
простоти інтертекстуальними зв’язками. Слово
arche запозичено з давньогрецької мови й вживається у значенні першопричини, першооснови,
праобразу або оригіналу. Ж. Женетт, автор визнаної класифікації міжтекстових зв’язків, визначає
архітекстуальність як співвідношення тексту зі своїм архітекстом [3, c. 339–340]. Тобто, при створенні
нового твору автор опирається на вже готові моделі,
визначений набір кліше, притаманний певному
жанру. Архітекст, таким чином, присутній всюди,
адже новий твір неминуче пов'язаний з численними текстами вітчизняної та світової культури, які
будувалися за тим самим принципом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
На наше дослідження вплинули роботи представників структуралізму (Р. Барт, Ж. Женетт)
та постструктуралізму (Ю. Кристева) ХХ століття,
які надали канонічне формулювання поняття «інтертекстуальність» та її класифікацію. Поряд з ними
праці філософа, теоретика європейської культури
та мистецтва, М.М. Бахтіна не втрачають актуальності у дослідженні теорії діалогічної взаємодії
текстів. Не останню роль зіграли роботи російських,
вітчизняних та зарубіжних дослідників (М.Б. Ямпольський, Н.О. Фатєєва, Г.В. Денисова, Ю.М. Лотман, Н.В. Петрова, Н.С. Поваляєва, Д.В. Затонський, Дана Шіллер, Лілія Мелані та ін.), у яких
знаходимо розвиток вищеназваних теорій та розширення класифікацій міжтекстової взаємодії.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Архітекстуальність представляє інтерес не стільки як явище присутності
© Шевкун А.В., 2019

рис кількох жанрів у тексті, скільки як порушення
їхніх канонічних моделей. Постмодернізм базується на запереченні попередньої культурної парадигми, відмові від структур та ієрархій. Відповідно,
автор постмодерністського твору вільний у модифікуванні усталених жанрових правил. Ж. Женетт
описував даний процес, наголошуючи, що змішування жанрів або нехтування ними являється нічим іншим, як таким самим жанром [3, c. 339–340].
Одним із яскравих прикладів такої еволюції жанрів є роман британської письменниці
А.С. Байєтт «Possession», який вперше побачив
світ у 1990 році і в тому ж році став лауреатом
Букерівської премії. Твір неодноразово ставав
об’єктом вивчення на батьківщині, у той час як
для вітчизняних філологів він досі залишається
«білою плямою». На даний момент українською
мовою його текст не перекладено. Наше дослідження пропонує аналіз прояву феномену архітекстуальності у романі.
Формулювання цілей статті. Мета даного дослідження полягає у визначенні специфіки
актуального для сучасної філології явища архітекстуальності, аналізі сутності пов’язаного з ним
поняття «жанровий синкретизм» та простеження
еволюції жанрової системи на прикладах з тексту
роману А.С. Байєтт «Possession». Поставлена мета
передбачає вирішення наступних завдань:
– розглянути основні риси архітекстуальності
та сучасні підходи до її вивчення;
– висвітити ознаки архітекстуальності у романі А.С. Байєтт «Possession»;
– проаналізувати своєрідність композиції
та жанру твору як прояв вищого та найбільш
масштабного рівня інтертекстуальності – архітекстуальності.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Роман А.С. Байєтт «Possession» представляє читачеві майстерні хитросплетіння жанрів
та стилів, загадку, розв’язання якої вимагає
ерудиції та вдумливого читання. У даному дослідженні ми розглянемо жанровий синкретизм роману (поряд з явищами стилевого синкретизму
(або полістилістики) та фрагментарності композиції) як прояв найвищого рівня інтертекстуальності за класифікацією Женетта.
Питання жанрової природи роману Байєтт викликало збентеження та відвертий подив. У той
час як американські критики назвали його «доброзичливим поєднанням жанрів», «бравурним
показом літературного черевомовлення (a bravura
display of literary ventriloquism)» [15], їхні британські колеги були вражені скоріше не геніальністю книги (а Байєтт славиться своїми кмітливістю
та інтелектом), а легкістю підходу. У британському
виданні “The Times” писалося: «She has let her hair
down with a wit and jokiness...we did not think she
had in her» [15]. Але перш ніж перейти безпосередньо до аналізу присутніх у творі рис різних жанрів,
ми вважаємо за потрібне почати з основних понять.
Жанр є однією з найбільш важливих категорій
літератури. Традиційно його визначають як тип
літературного твору, один із головних елементів
систематизації літературного матеріалу, який класифікує літературні твори за типами їх поетичної
структури [5, c. 406]. Через те, що жанр має конкретно-історичний характер, цілком зрозуміло,
що з часом відбувається так звана атрофія жанрів. Цей процес активізувався в епоху модернізму,
оскільки рамки «чистих» жанрів стали для митців
затісними. Таким чином, щоб передати повноту
ідеї, вони почали пошуки нових способів реалізації
задуманого. Взаємодія жанрів призвела до руйнування старої системи, появи нових жанрових форм
та зміни канонів. З цього моменту актуальним стає
явище жанрового синкретизму. Це поняття трактується як різновид еклектизму; поєднання різнорідних, суперечливих, протилежних один одному
поглядів [6, c. 280]. Стосовно літератури, синкретизм можна розуміти як зрощення, трансформацію різних жанрових форм у одному творі. Плодом
такого змішання стає нова естетична реальність,
створена автором для читача. Для найповнішої
передачі власної ідеї А.С. Байєтт майстерно поєднала у романі риси того, що сьогодні прийнято вважати «елітарною» та «масовою» літературою.
Як вже згадувалося раніше, американські критики високо оцінили жанрову різноманітність твору. “The New York Times” із захватом писали, що
“Possession” – це детективна сага та любовний роман, університетський роман з дрібкою сатири, казка у дусі братів Грімм та скандинавської міфології,
постфрейдистська загадка деконструктивістів та,
що найбільше вражає, філософське дослідження
кохання та одержимості, що рясніє вигаданими
любовними листами та оригінальною псевдо-вікторіанською строфою [15]. Далі ми детально розглянемо ознаки цих та деяких інших жанрів.
Через те, що значна частина критиків визначає жанр «Possession» як неовікторіанський роман,
справедливо буде почати саме з цього. Для сучасної британської літератури ця форма є досить популярною, що пов’язано з характерною для англійських митців епохи постмодернізму «одержимістю
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історією». Причини такої привабливості усього вікторіанського для сучасних письменників осмислює авторка книг «Understanding Britain» (2009),
«Understanding English Literature» (1997) Карен
Хьюїт. По-перше, ХІХ століття не таке вже й віддалене від ХХ. Читачам не важко запевнити себе, що
вони здатні зрозуміти образ мислення та почуття вікторіанців. По-друге, в Англії існує прекрасна традиція реалістичної прози ХІХ століття, у якій знаходяться різноманітні художні паралелі. По-третє,
мислячі вікторіанці, тобто люди, з котрими британські письменники відчувають природну близькість,
були вимушені співіснувати з теорією еволюції Дарвіна. І, як наслідок, їхнє інтелектуальне та емоційне
життя не залишало місця для Бога. Вони наполегливо запитували себе, у чому сенс їхнього існування [10, c. 233–238]. Отже, наголос робиться на тому,
що світосприйняття та настрої вікторіанців та сучасних людей перегукуються.
Ще одну цікаву думку з цього приводу висловив В. Каннінгем: минуле – це класика. А тому
минуле вривається у сучасну літературну свідомість у подобі недосяжної сили, що викликає
одночасно заздрість та співчуття [4, c. 227–233].
Тобто, у розумінні літературознавця вікторіанські стандарти є ідеалом для британців.
Американська дослідниця Дана Шиллер ввела
термін «неовікторіанський роман» у 1995 році, подавши розгорнуту характеристику жанру та виділивши два типи такого роману. Книгу «Possession»,
зокрема, дослідниця відносить до другого типу,
ставлячи поряд з літературними шедеврами таких прозаїків, як Пітер Акройд та Джон Фаулз.
Для них характерне звернення до вікторіанської
епохи як до об’єкту дослідження з його подальшим
філософським осмисленням та організацією тексту
у дусі постмодернізму (“reconstructing the past”)
[14, p. 541, 556–557]. А перший тип являє собою
радше старанну імітацію вікторіанського стилю
з дотриманням усіх його умовностей та рамок. Це
може бути роман-паралель, приквел чи сиквел.
Д. Шиллер акцентує увагу на тому, що неовікторіанський роман – це не тільки гра на почутті
ностальгії з зображенням одягу, меблів та стилю
життя вікторіанців. Головне – текстуалізація
минулого [14, с. 546]. «Possession» притаманна ця
риса неовікторіанського роману; він поєднує два
часових відрізки – 80-ті роки ХХ століття та середину ХІХ століття. Письменниця майстерно відтворює дух минулої епохи, використовуючи саме слово
як інструмент: застарілі лексичні одиниці та вирази вводять в атмосферу століття, у якому жили
і творили С. Колрідж, В. Вордсворт, К. Россетті,
Р. Браунінг та Е. Дікінсон. А.С. Байєтт зізнається,
що значне враження на неї справила переписка
подружжя Браунінг. Роберт Браунінг, захоплений
поезією Елізабет Барретт, починає писати їй. До
сьогодні збереглися 573 листи. Детально вивчивши любовне листування поетів, Байєтт надихається на створення епістолярних вставних текстів для розвитку сюжетної лінії поетів-коханців
К. Ла Мотт та Р.Г. Падуба. Листи мають власну
сюжетну структуру, виступають як частина гри
письменниці з читачем, а також розкривають духовний світ та психологічний стан героїв.
Не можемо оминути й жанр готичного роману,
який є одним з класичних жанрів, розквіт якого
прийшовся ще на період передромантизму (межа
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XVIII–ХІХ століть). Жанр набув розвитку у двох напрямках: масової (Б. Стокер) та високої (Г. Джеймс,
Р.Л. Стівенсон) літератури. Самі письменники,
пишучи подібний роман, розвивали жанр у цілому та задавали закономірності його поетики. Автор
першого готичного роману Горацій Уолпол (Horace
Walpole) у передмові до видання «Castle of Otranto,
a Gothic Tale» (1765) так визначає запоруку успіху
твору цього жанру: кожен епізод підштовхує розповідь до розв’язки. Увага читача безперервно тримається у напрузі. Розвиток дій протягом майже
усієї розповіді відбувається згідно законів драми.
Персонажі вдало змальовані, та – що більш важливо – їхні характери витримані від початку до самого кінця. Жах – головний інструмент автора – ні на
мить не дозволяє розповіді стати в’ялою; причому
жаху настільки часто протиставляється співчуття, що душу читача по черзі захоплює то одне, то
інше з цих могутніх почуттів [9, c. 31]. Інший англійський письменник М.Р. Джеймс називає двома
найважливішими інгредієнтами готики атмосферу
та штучне нагнітання напруженості [2, c. 5–12].
І, нарешті, М.М. Бахтін підсумовує особливості
жанру готичного роману: наприкінці XVIII століття
у Англії створюється та закріплюється у так званому «готичному», або ж «чорному», романі нова територія розвитку дій – «замок» (вперше у цьому значенні у Горація Уолпола – «Замок Отранто», потім
у Енн Радкліф, Метью Грерогі Льюїса та ін.). Замок
просякнутий часом історичного минулого. Замок –
помешкання володарів феодальної епохи (як наслідок, також історичних фігур минулого), у ньому
відклалися у видимій формі сліди століть та поколінь у різних частинах споруди, в інтер’єрі, у зброї,
у галереї портретів предків, у фамільних архівах,
у специфічних людських стосунках династичного
спадкоємства, передачі спадкових прав. Нарешті,
легенди та перекази оживляють спогадами про минулі події усі кутки замку та його околиць [1].
Маргарет Дреббл, молодша сестра А.С. Бай
єтт та редактор 5-го та 6-го видань «The Oxford
Companion to English Literature», трактує термін
Gothic дещо відмінно від традиційного сприйняття. Згідно з останнім, готичний роман – передвісник сучасного жанру жахів. У ньому присутні
надприродні явища, родові прокляття та таємничі пригоди. М. Дреббл вважає, що термін первісно міг вживатися в значенні «середньовічний»,
як у тому ж романі Г. Уолпола «Castle of Otranto»
[11, p. 422–423]. У готичному романі дія традиційно відбувається у закритих та заселених привидами замках, склепах, монастирях чи похмурих
особняках, зображуючи руїну та занепад, з епізодами ув’язнення, жорстокості та переслідування.
Дійсно, у романі «Possession» є і старі особняки (занедбаний маєток Сіл-Корт, де знаходиться
могила К. Ла Мотт), і таємні візити до загадкових локацій (кімната Крістабель у тому ж маєтку, яка залишалась недоторканою з 1929 року;
прихована від людського ока печера за водоспадом The Thomason Foss – місце таємних зустрічей Падуба та Ла Мотт) і розриття могили
Р.Г. Падуба, і навіть спіритичні сеанси. Не варто
забувати й уривки з поем головних героїв роману, у яких присутні лицарі, чарівниці, міфологічні істоти та древні боги. Усе це, сплітаючись між
собою та розриваючи сучасну розповідь, створює
прекрасну готичну казку.

Цілком виправданим вважаємо те, що роман
«Possession» відносять до так званого campus
novel – університетського або кампусного роману. Найбільш визначними авторами цього жанру в англійській літературі вважаються К. Еміс,
Д. Лодж та М. Бредбері. Університетський роман
об’єднує сюжети, у яких діють герої студентського середовища, дослідники або працівники вузів,
а дія відбувається в університетах чи бібліотеках. Що характерно, даний жанр дуже тісно взаємодіє з детективом та любовним романом. На
сьогоднішній день ці жанри перейшли з інтелектуальної літератури у масову та набули статусу
мейнстримних [8, c. 16].
Усі елементи кампусного роману присутні
у творі. Сюжет «Possession» будується навколо
двох героїв-літературознавців. Роланд Мітчелл
проводить значну частину свого часу, досліджуючи життя давно спочилого поета та неочікувано
знаходить у Британській бібліотеці його незакінчені любовні листи. «Падубовідник» (Центр дослідження творчості Р.Г. Падуба, де знаходиться
більша частина рукописів поета), який у перших
розділах описується дуже детально, знаходиться
на нижньому поверсі Британського музею. Першої ж зустрічі Мод Бейлі запрошує Роланда до
Університету Лінкольна. Протягом усього роману
герої йдуть слідами, які лишили поети-коханці
вікторіанської епохи, до розгадки головної таємниці; змагаються з антагоністами за найцінніший
речовий доказ, останній пазл у мозаїці; пізнають
один одного та закохуються. Варто згадати й сатиричне зображення деяких персонажів, що також
характерне для університетського роману і породжує його модифікацію – campus satire. Професор
Мортімер Собрайл, наприклад, фанатично збирає
кожну дрібничку, яка колись належала Р.Г. Падубу, відвідує людей, які мають хоч якесь відношення до поета та викупляє або видурює у них
його речі. Він зберігає його листи та документи
в особливому сейфі, як скарб і лише для себе, час
від часу дістаючи та переглядаючи. З іншого боку,
солідна оніксова печатка Падуба на початку шостого розділу була залишена на краю умивальника, що наче зводить цінність ювелірної прикраси
великого поета до чогось настільки буденного, навіть зневажливого.
Вважаємо, що було б неправильним залишити без уваги жанр speculative fiction – спекулятивної (абстрактної) фантастики. Це досить
широка категорія, яка охоплює взагалі будь-яку
фантастичну історію, що містить елементи, локації та персонажів, які були створені з допомогою
уяви та спекуляцій, не належать до існуючої реальності та буденного життя. Авторство приписують Роберту Хайнлайну, який у 1947 р. вперше використав термін у есе «On the Writing of
Speculative Fiction». У той час як Хайнлайн ототожнив спекулятивну фантастику з науковою, а
більшість літературних творів цього жанру описують подорожі у часі та високорозвинені технології майбутнього, він також розглянув й інший
тип розвитку сюжету: розповідь, що будується за
принципом «лише уявіть, якщо…» або «що могло
б статися, якби…» [12, p. 9–17]. Він вважає, що
у спекулятивній фантастиці з’являється принципово нова ситуація, нові рамки для людських дій.
Ця ситуація породжує й нові людські проблеми.
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Таким чином, наша історія про те, як саме Людина справляється з труднощами. Якщо дослівно перекласти термін, speculate означає філософські роздуми, пов’язані з уведенням у реальність
того чи іншого припущення. Звертаючись до роману «Possession», на самому початку помічаємо
яскраво виражені риси даного жанру: Роланд
Мітчелл знаходить любовні листи Падуба до невідомої поетеси та переживає потрясіння. Поета
знали як стриману, замкнуту людину, яка прожила сорок років у шлюбі й ніколи не була запідозрена у подружній невірності. І одразу ж думки Роланда наповнилися найрізноманітнішими
припущеннями. Протягом усього роману герої по
крихтам збирають докази, підтвердження своїх
теорій та приходять до фантастичного висновку.
Окрім того, внутрішнім монологам у творі відведено достатньо місця, щоб віднести його до спекулятивної літератури.
Безумовно, у романі присутні риси інших
жанрів, але не менший інтерес для нас представляють стилевий синкретизм та фрагментарність композиції. Виходячи з тлумачення
терміну, поданого вище, стилевим синкретизмом
(або полістилістикою) можна вважати навмисне поєднання в одному літературному творі декількох стилів. Або ж, якщо точніше, явище розрізненості, що виникає у результаті змішання
ряду прийомів, характерних для певних стилів
[7, c. 23]. І в цьому Байєтт проявила справжній талант. Філолог за освітою, романістка застосувала
набуті глибокі знання для написання любовних
листів героїв відповідно вікторіанській епосі. При
цьому не тільки приватне листування, а й уривки
з їхніх поем мали виражати їхні характери, світосприйняття та ідеали. Але, як не дивно, видавці
спочатку намагалися викреслити з роману фрагменти «вікторіанської» прози та поезії. Байєтт згадує, як боролася з ними, адже не хотіла руйнувати
те, що так добре вдалося. Книга вийшла чудовим
романом для і про науковців [13].
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Зі стилевим синкретизмом тісно пов’язана
й фрагментарність композиції – одна з характерних рис постмодерністської літератури. У творі
представлені дві сюжетні лінії, на перший погляд
не пов’язані просторово-часовими відносинами:
любовні історії героїв сучасності та вікторіанської
епохи. Поеми ХІХ століття, листування персонажів, щоденникові записи з елементами казок
та міфів втручаються в основну розповідь. Більш
того, вони розташовані у романі не в хронологічному порядку, що до самого кінця історії тримає
читача у напруженні та допомагає зберегти головну таємницю. Розділ 10, наприклад, складається цілковито з листів Падуба та Ла Мотт. До
речі, це єдиний розділ, який представляє читачеві прямий тривалий діалог між персонажами без
будь-яких коментарів. Поети-коханці є авторами
40 із 62 наявних у романі листів. Не останню роль
у композиційній особливості «Possession» грають
і автобіографічні вставки Мортімера Собрайла
(розділ 6) та Кребба Робінсона (розділ 3), зновутаки втручаючись в основну оповідь та актуалізуючи певні факти з минулого авторів.
Висновки з проведеного дослідження
і перспективи. Отже, жанровий синкретизм роману, полістилістика та фрагментарність композиції є проявами вищого та найбільш масштабного
рівня інтертекстуальності за класифікацією Жерара Женетта – архітекстуальності. Виявлення рис
даного явища на прикладі тексту твору дозволяє
краще зрозуміти процеси динаміки інтертекстуальних елементів у цілому, що представляє інтерес
для сучасної філології. Безумовно, пропоноване
нами дослідження архітекстуальності на матеріалі
роману «Possession» не вичерпує можливостей аналізу даного та інших видів міжтекстової взаємодії.
Перспективи бачимо у розгляді особливостей прояву архітекстуальності на прикладі творчості декількох представників епохи постмодернізму, що
дасть повнішу картину еволюції жанрових різновидів сучасного британського роману.
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медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі. Питання доцільності впровадження медіатехнологій в освіту належить до актуальних питань сьогодення. Роботу викладача неможливо уявити без
використання засобів медіаосвіти. Вони стали потужним засобом інтенсивного навчання і невід’ємною
складовою розвитку пізнавальної самостійності. Ефективність застосування медіа освітніх технологій у
навчальному процесі потребує поєднання традиційних педагогічних умов з сучасними мультимедійними.
Ключові слова: педагогічні умови, медіаосвіта, медіаосвітні технології, медіаосвітні принципи,
професійна підготовка студентів, пізнавальна діяльність.

Sheina O.О.

Petro Mohyla Black Sea National University

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF USING MEDIA EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Summary. The article deals with the peculiarities of implementation and usage of traditional and new media
educational technologies in the professional training of university students, and advantages of usage of media
educational technologies in the educational process. The reasonability of implementation of media educational technologies in education is urgent nowadays. The work of a teacher can not be imagined without the use
of media education. They have become a powerful means of intensive learning and an integral part of the
development of cognitive independence. The effectiveness of the use of media educational technologies in the
educational process requires the combination of traditional pedagogical conditions with modern multimedia.
Keywords: pedagogical conditions, media education, media educational technologies, media educational
principles, professional training of the students, cognitive activity.

остановка проблеми. У сучасному інП
формаційному суспільстві засоби масової
інформації впливають на життя кожної людини,

значною мірою визначають характер поведінки
та життєдіяльності людей. Вони проникли у всі
сфери сучасного світу, у тому числі й у сферу освіти. Протягом останніх десятиліть все більше науковців приділяють увагу проблемі медіаосвіти.
У багатьох країнах сьогодні медіаосвіта функціонує як система, що стала невід’ємною складовою,
з одного боку, масових інформаційних процесів, з іншого – загальноосвітньої та професійної
підготовки молоді. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій потребує
цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого і безпечного користування ними. 20 травня
2010 р. постановою Президії Національної академії педагогічних наук України була схвалена
Концепція впровадження медіаосвіти в Україні.
Відповідно до якої, «постає гостра потреба в розвитку медіаосвіти, одне з головних завдань котрої полягає в запобіганні вразливості людини
до медіанасильства і медіаманіпуляцій, втечі від
реальності в лабіринти віртуального світу, поширенню медіазалежностей» [9].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Педагогічні умови освітньої діяльності розглядають у своїх роботах Р. Гришкова, І. Саліхов,
Ю. Казаков, І. Чемерис. Медіаосвіта є об’єктом
дослідження ряду вітчизняних та зарубіжних
науковців: Г. Онкович, О. Федоров, І. Сахневич,
І. Чемерис, А. Хуторський, І. Фатєєва, К. Безелгет, Е. Харт та ін. Кожен з них пропоную своє
визначення терміна «медіаосвіта»; існує багато
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теорій розвитку медіаосвіти, розробляються нові
напрями й моделі медіаосвіти. Висвітленням
питань застосування засобів медіаосвіти у начальному процесі займалися такі дослідники, як
Г. Онкович, Н. Духаніна, І. Дичківська, С. Іць.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Завдяки впровадженню
сучасних інформаційних технологій, сьогодні
в закладах вищої освіти неможливо уявити роботу викладача без використання медіаосвітніх
технологій. Вони стали потужним засобом інтенсивного навчання і невід’ємною складовою
розвитку пізнавальної самостійності. Ефективність застосування медіаосвітніх технологій
у навчальному процесі, на нашу думку, потребує
виділення певних педагогічних умов їх застосування у навчальній діяльності. Необхідним
є поєднання традиційних педагогічних умов
з сучасними мультимедійними, котрі потребують
обґрунтування й систематизації. Питання доцільності впровадження медіатехнологій в освіту належить до актуальних питань сьогодення.
Мета статті. Головною метою цієї роботи
є виділення й систематизація педагогічних умов
застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці студентів університету.
Виклад основного матеріалу. Медіаосвіта – це частина освітнього процесу, спрямована
на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної
взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо,
кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно
опосередковане спілкування, Інтернет, мобільна
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телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій [9].
На конференції ЮНЕСКО у Відні Education
for the Media and the Digital Age (1999 р.) було зазначено, що медіаосвіта пов'язана з усіма видами
медіа (друкарськими і графічними, звуковими,
екранними та іншими) і різними технологіями;
вона дає можливість людям зрозуміти, як масова
комунікація використовується в їх соціумах, опанувати здібності використання медіа в комунікації з іншими людьми; забезпечує людині знання
того, як:
1) аналізувати, критично осмислювати і створювати медіатексти;
2) визначати джерела медіатекстів, їх політичні, соціальні, економічні, культурні, освітні
інтереси, їх контекст;
3) інтерпретувати медіатексти і цінності, поширювані медіа;
4) підбирати відповідні медіа для створення
і поширення своїх власних медіатекстів і отримання зацікавленої в них аудиторії;
5) отримати можливість вільного доступу як до
сприйняття, так і до продукування медіа [16, с. 273].
Отже, до цілей медіаосвіти входять:
• розвиток творчих здібностей;
• формування критичного мислення;
• навчання сприйманню й інтерпретуванню
інформації;
• власне оцінювання якості інформації;
• підвищення медіакультурного рівня розвитку особистості (Медіакультура – здатність соціуму ефективно використовувати медіаресурси
й застосовувати передові інформаційні технології – формується засобами медіаосвіти [11, с. 133]);
• формування та розвиток медіаграмотності.
здатності використовувати, аналізувати й оцінювати медійну продукцію, що дає можливість
ефективніше застосовувати медіазасоби, медіаджерела, що загалом підвищує не тільки медіакультуру, а й культуру в широкому розумінні
[11, с. 134].
Однією з форм впровадження медіаосвіти
є використання медіатехнологій.
Педагогічна технологія спрямована на підвищення ефективності навчального процесу, що гарантує досягнення запланованих результатів навчання. Під технологією розуміємо конструювання
навчального процесу за певною схемою, яка відображає ознаки притаманні традиційній організації навчального процесу: впорядкованість процесу
навчання, мети і оцінювання результатів [4, с. 40].
О. Горюнова зазначає, що медіатехнології
супроводжують людину давно. Медіа умовно ділять на п'ять типів: ранні (писемність), друковані
(друкарство, літографія, фотографія), електричні (телеграф, телефон, звукозапис), мас медіа (кінематограф, телебачення), цифрові (комп'ютер,
Інтернет). Більшість сучасних дослідників, які
працюють з феноменами інформаційного суспільства, домінантною якого є інформація, використовують термін медіа, як такий, що позначає ті технології, суттю роботи яких є запис,
зберігання та відтворення інформації [2, с. 7].
У світлі сучасного стану техніки та медіатехнологій О. Горюнова пропоную наступну аналогію:
техніка – hardware, а медіа технології – software.
Отже поняття техніки вміщує поняття медіа-

239

технології, якщо під технікою розуміємо сукупність усіх алгоритмів, процесів та засобів їхньої
реалізації [2, с. 12].
Г. Онкович розуміє медіаосвіту як процес
розвитку й саморозвитку особистості на матеріалах та за допомогою засобів масової комунікації, яка покликана формувати культуру комунікації, уміння усвідомлено сприймати, критично
осмислювати, інтерпретувати медіатексти з метою розширення загальних, соціокультурних
та професійно значущих знань, комунікативних та творчих здібностей. Вона умовно поділяє медіаосвіту на два великих блоки: масова
медіаосвіта (яка має бути безперервною, як наполягає більшість медіапедагогів) і професійна
медіаосвіта (вишівська). У процесі інформатизації суспільства змінюється спосіб життя соціуму, й кожен із напрямів потребує відповідних
педагогічних технологій. Застосування медіазасобів нерозривно пов’язане з використанням
нових інформаційних технологій, що набуває
особливого значення в професійній підготовці
студентів, у підвищенні кваліфікації фахівців,
самоосвіті [10, с. 15].
На думку Г. Онкович, медіаосвітні технології – це інформаційно-комунікативні технології
(пресодидактика, теледидактика, кінодидактика, інтернетдидактика, мультимедіадидактика,
які вона об’єднує в загальне поняття медіадидактика) [11, с. 136].
Н. Духаніна зазначає, що медіатехнології
є потужною мотивацією студентів до навчання. Їх застосування підвищує ефективність подання нового матеріалу, розвиває їх розумові
та творчі здібності. Медіаосвітні технології – це
використання різних засобів інформацій у навчально-виховному процесі, а саме писемних,
друкованих, електричних, телевізійних, цифрових. Різноманітні комбінації окремих видів медіатехнологій можна віднести до міксмедіаосвітніх технологій. Таким чином, на
одному занятті можна використовувати друковані та телевізійні технології, на іншому – цифрові та електричні. Таке чергування щодо застосування медіатехнологій буде мати ефективний
вплив на навчальний процес, підвищить мотивацію, інтерес студентів до навчання, спонукатиме до творчої діяльності. Це допомагатиме викладачам, які зможуть обирати такі комбінації
медіатехнологій, що більше підходять до того чи
іншого заняття з врахуванням теми, цілей, завдань заняття, засобів подання матеріалу, тощо
у підготовці та проведені занять [5, с. 191].
Педагогічні умови – це взаємопов’язані між
собою елементи цілісної системи, що об’єктивно
склалися чи суб’єктивно створені, які сприяють досягненню поставленої педагогічної мети
та завдань. Ефективність навчально-виховного процесу залежить від створення єдності зовнішніх (пов’язані з діяльністю викладача, який
є організатором, керівником педагогічного процесу) та внутрішніх умов (діяльність студента як
суб’єкта власної життєдіяльності) [6, с. 156].
До педагогічних умов належить уміння викладача передбачити можливості комплексу додаткових методів і прийомів організації пізнавальної
діяльності студентів, спрямованої на: усвідомлення студентами змісту навчальної проблеми,
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шляхи її розв’язання аудіовізуальними засобами;
обов’язкове здійснення ними внутрішніх і зовнішніх практичних навчальних дій; встановлення
відповідності форм, методів, способів подачі та пояснення навчального матеріалу пізнавальними
можливостями студентів, а також визначити готовність студентів до засвоєння актуального навчального матеріалу, уміння організовувати їхню
пізнавальну діяльність [15, с. 124].
Необхідним є застосування таких педагогічних умов, як:
• дотримання гуманістичної парадигми підготовки студентів;
• забезпечення єдності теоретичної і практичної підготовки студентів;
• організація творчого співробітництва викладача та студентів у навчально-виховному
процесі на основі суб’єктно-суб’єктних відносин;
• дотримання дидактичних та методичних
принципів підготовки спеціалістів;
• застосування традиційних і сучасних інтерактивних методів навчання;
• творче залучення студентів до науково-дослідницької роботи;
• роботи з новими засобами навчання та новітніми програмами [1, с. 112].
Варто зазначити, що професійна освіта повинна спиратися на наступні медіаосвітні принципи:
• інформаційної відкритості та звертання до позанавчальної інформації, яка розташована у ЗМІ;
• єдності медіаінформованості та медіавиховання;
• використання активних форм медіаосвіти
та технології медіаосвітнього проекту.
Пасивна медіаосвіта спрямована на формування тільки користувальних знань, навиків
та вмінь, у даному випадку студент опановує
роль реципієнта масово-комунікаційних процесів. Активна медіаосвіта (media studies) спрямована на оволодіння студентом навиків активного комунікатора та реалізується через його
участь у розробці та реалізації того чи іншого
медіаосвітнього проекта (газети, журналу, телета радіопрограми, документальних, анімаційних
та інших фільмів, Інтерне-сайтів, CD- і DVDпроектів, створених з навчальними цілями. Згідно з загальнопсихологічним законом з того, що
ми читаємо, ми запам’ятовуємо 10%, з того, що
чуємо, – 20%, з того, що бачимо, – 30%, з того,
що бачимо та чуємо, – 50%, з того, що говоримо, – 70%, а з того, що робимо самостійно, – 90%
[13, с. 14]. Тобто активна медіаосвіта передбачає
створення студентами власного медіапродукту,
медіатексту.
Технології медіаосвіти залучають до навчального процесу традиційні засоби масової інформації (періодичні видання, радіо, телебачення, кіно
тощо) і засоби новітніх інформаційних технологій (програмно-апаратні засоби і пристрої, що
функціонують на базі обчислювальної техніки;
сучасні способи і системи інформаційного обміну, що забезпечують операції збирання, накопичення, збереження, оброблення й передавання
інформації [5, с. 192].
Удосконалення процесу професійної підготовки студентів університету передбачає відбір: пізнавально-інформаційних фільмів і кіноекскурсів, відповідно до навчальної програми; ресурсів

мережі Інтернет, що дозволяють ефективно користуватися викладачем під час занять у режимі on-line або off-line; комп'ютерних програмнометодичні комплексів, які надають складний
комплекс інформації: текст, звук і візуальний
ряд; програмно-апаратних комплексів «Інтерактивна дошка», який має властивості традиційної
шкільної дошки, з більшими можливостями графічного коментування екранних зображень, що
дозволяє збільшити навчальне навантаження
під час викладання предмета в аудиторії, забезпечує ергономічність навчання, сприяє креативному навчанню, побудованому на «аудіовізуальному діалозі». Правильний вибір та інтеграція
мультимедіа у професійну підготовку студентів
вищих навчальних закладів дозволять досягти
цілей медіаосвіти, пов'язаних із уміннями студентів знаходити, готувати, передавати й отримувати необхідну інформацію [7].
Аналізуючи особливості застосування новітніх інформаційних медіаосвітніх технологій
у професійній підготовці студентів університету,
ми вважаємо доцільним використовувати технологію організації медіатек і медіа центрів.
Технологія організації навчальних медіатек і медіа центрів передбачає використання
CD-ROM, DVD, Video CD, інтернетних сайтів
і каталогів у медіатеці і медіацентрі. Медіатека – це сукупність сучасних засобів аудіо-, теле-,
візуальних і віртуальних комунікацій, які використовуються у процесі організації, планування
і проведення занять. Медіацентр – це спеціалізований підрозділ певного загальноосвітнього
навчального закладу або вищого навчального
закладу. Головною метою медіатеки чи медіа
центру є навчання студентів цілеспрямованому
пошуку інформації [7].
Зазначимо, що під час самостійного навчання
студенти також активно використовують медіаосвітні технології (текстовий редактор, електронна пошта, онлайн словники, навчальні Інтернет сайти, соціальні мережі та ін.).
Висновки і пропозиції. У підсумку необхідно зазначити, що медіаосвітні технології
виконують такі основні функції, як інформатизація навчального процесу, активізація
навчальної діяльності студентів, розвиток
пізнавальної самостійності студентів, підвищення мотивації студентів до навчання, підвищення якості отриманих знань, підвищення
ефективності засвоєння студентами навчального матеріалу, спонукання до самостійної
та творчої діяльності, розвиток критичного
мислення студентів.
Застосування медіатехнологій у професійній
підготовці студентів університету надає можливість поліпшити процес викладання матеріалу,
урізноманітнити форми подання нової інформації, зацікавити та максимально розкрити індивідуальні особливості кожного студента.
Використання
медіаосвітніх
технологій
у професійній підготовці студентів університету
є основою для соціальної адаптації студентів до
сучасного соціуму.
Впровадження медіатехнологій у навчальновиховний процес здатне забезпечити вдосконалення навчального процесу та європейську
якість вищої освіти.
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ОСОБЛИВОСТІ ЧАСОПРОСТОРУ В НОВЕЛІ «ЗОЛОТИЙ ЖУК» ЕДГАРА ПО
Анотація. У статті аналізуються особливості часопростору в новелі «Золотий жук» американського письменника ХІХ століття Едгара Аллана По. Метою статті став усебічний аналіз особливостей хронотопу в новелі:
простежено жанровий зміст, проаналізовано жанрові і стильові домінанти, основні мотиви. У жанрі короткої
новели Е. По уславився своїми «логічними новелами», жанровими особливостями яких є опис дедукції героя,
тонкий ґрунтовний аналіз, узагальнені логічні, математично точні міркування. Жанровою константою такого
типу новел стає особистість, що веде розслідування, що характерно і для аналізованої новели. Е. По – родоначальник детективного жанру, який згодом став одним з центральних напрямків у світовій літературі.
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OF THE SHORT STORY «THE GOLD-BUG» BY EDGAR POE
Summary. The analysis of the function of the image of space and time in the short story «The Gold-Bug» by
the American writer of the 19th century Edgar Allan Poe is provided in the article. The aim of this study was
a comprehensive analysis of the features of the chronotope in the short story: genre content, genre and style
dominant and the main motives are analyzed. He became famous for his «logical novels» in the short story genre, whose genre features include a long description of the deduction of the character, subtle in-depth analysis,
generalized logical, mathematically accurate reasoning. One of the significant features of logical short stories is
the person who conducts the investigation. E. Po – the founder of the detective genre, which later became one
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остановка проблеми. Едгар Алан По
П
(Edgar Allan Poe (1809-1849)) є одним
із представників американського романтизму,

котрий нині вважається класиком світової літератури. Світове літературознавство вважає
його зачинателем детективного жанру і першим
американським письменником, що почав працювати у жанрі короткої новели. Його перу належать такі твори як: «Падіння дому Ашерів»
(1839), «Провалля і маятник» (1842), «Чорний
кіт» (1843), «Серце виказало» (1843), «Вбивство
на вулиці Морг» (1841), «Таємниці марі Роже»
(1842), «Викрадений лист» (1844) та ін. Е.А. По
був талановитим письменником, що був визнаним лише після смерті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідники всебічно розглядали творчість
митця (Сілверман К., Буранеллі В., Меєрс Дж.,
Дмитрієва Л., Павлова М., Уракова А. та ін.),
однак багато питань ще потребують детального
розгляду.
Формулювання цілей статті. Метою нашої
статті є глибокий аналіз новели Е. По «Золотий
жук», аналіз часопростору, що передбачає окреслення стильових та жанрових констант та домінант у творчості митця.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Одним із значущих творів
у доробку Е. По є новела «Золотий жук», що репрезентує цикл «логічних» новел. Загалом автор був
майстром короткого оповідання, прагнув до стислості, проте не забував про змістовне наповнення,
оскільки, за його словами, надто короткий твір не
може справити глибоке і сильне враження: «без
певної розтягнутості, без повторів основної ідеї
душа рідко буває зворушена» [1, с. 4]. На думку
письменника, новела має прочитуватися відразу,
викликати зацікавленість із перших рядків і бути
прочитаною «на одному диханні».
Виклад основного матеріалу дослідження. У сюжетні новелістики Е. По зчеплюються
воєдино художні шари твору, елементи яких
взаємопов’язані між собою. Кожен елемент сюжету несе значне семантичне навантаження і слугує для здійснення авторського задуму та досягнення максимального емоційного ефекту. «Сила
По у його методі, в його колосальній аналітичній
здатності, в геніальній оцінці впливу на читача того чи іншого матеріалу» [1, с. 5]. Стилістика в новелах Е. По відіграє визначальну роль
і є складним комплексом, що комбінується із загальної тональності розповіді, емоційно забарвленої лексики, синтетизму твору та композиційної структури. Домінантним чинником новел
митця є емоційність, яку автор проносить упродовж усього твору, і яка у фіналі репрезентується раптовим чином. Для творчості письменника
нещасливий фінал є стилістичною константою.
Часопросторовий чинник у новелах Е. По детально виписаний і стає жанровою і стильовою
особливістю автора. «Хронотоп відіграє значну
роль у визначенні жанру твору, оскільки виступає як формотворчий чинник, що окреслює межі
художнього світу» [3, с. 13]. Автор детально прописує час, намагається деталізувати простір, щоб
переконати читача у реальності фантастичного
та ймовірності ірреального. У цьому полягає реалізація оригінальності задуму письменника.

У «логічних» новелах зазвичай відсутня або
майже відсутня зовнішня дія, передовсім відтворюються роздуми героя, в домінантну позицію виходить психологічний складник. Сюжет у такому
типі новел прочитується у двох шарах – поверхневому і глибинному. Поверхневий шар – це вчинки героя, які привели до глибоких міркувань, до
активації дедуктивного чинника у свідомості героя. А глибинний шар передбачає інтелектуальні роздуми персонажа, що виводять на поверхню
фантастичні здогадки, які у фіналі є логічно правильними і виваженими. Глибинний шар – це
інтелектуальна діяльність героя, автор розглядає
її у подробицях і деталях, оголюючи процес мислення, його принципи. «Просторові шари між собою поєднані сюжетною та композиційною організацією твору, художнім задумом митця, системою
мотивів і образів» [3, с. 14]. За таким принципом
побудована і новела Е. По «Золотий жук», де головний герой є інтелектуальною особистістю, що
яскраво проявляється у взаємопоєднанні різних
часопросторових чинників.
Головний герой новели, Вільям Легран, у результаті випадковості та певних збігів стає власником тайнописного паперу про заховані скарби
знаменитого пірата. Сюжет усієї новели підпорядковується інтелектуальним роздумам героя,
що призведе до розшифрування криптограми.
У новелі автор детально виписує час і простір,
які мають реальні риси. Домінантним у творі
стає історичний хронотоп з детально прописаним часом і простором. Одним із просторових топосів оповідання є форт Маултрі (Fort Moultrie),
де Е. По близько року служив у армії США
(1827-1828 рр.) [1, с. 2]. У тексті вбачається примітка наратора щодо старого слуги Джупітера,
котрий був «відпущений на волю»: рабство у США
було скасоване у 1864 р., тому, можна припустити, що дія новели відбувається у середині ХІХ століття. Реально існував і капітан Кід, скарби якого протягом усієї оповіді шукав головний герой.
Вільям Кід (бл. 1645-1701 рр.) – шотландець, капітан британського флоту, що з 1695 року став
піратом. Арештований у Бостоні (США) і покараний на смерть у Лондоні. Капітан був надзвичайно жорстокою людиною, котрий заховав свої
скарби у різних місцях атлантичного узбережжя,
про що довгий час ходили легенди.
Автор детально зупиняється на реаліях американської дійсності, що допомагають йому створити враження автентичності подій. Так, із самого початку наратор дає характеристику герою:
«He was of an ancient Huguenot family, and had
once been wealthy; but a series of misfortunes had
reduced him to want. To avoid the mortification
consequent upon his disasters, he left New Orleans,
the city of his forefathers, and took up his residence
at Sullivan’s Island, near Charleston, South
Carolina» [6, с. 215].
Автор досить ємно, одним абзацем окреслює
сутність персонажа, унаслідок чого ми дізнаємося, що предки головного героя походять зі
знатного французького роду. Вони були гугенотами, яких Жан-Батист Кольбер описував як
«найбільш ощадливих, трудящих та надзвичайно освічених» представників французького суспільства [5, с. 78]. Після кровопролитних протистоянь між католиками і протестантами, останні
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змушені були шукати притулку в інших країнах.
Державні діячі багатьох європейських держав
запрошували гугенотів на свої землі, оскільки
вони були надзвичайно працьовитими та заможними, що сприяло розвитку економіки тих
держав, куди переселялися вихідці із Франції.
З гугенотів, котрі у ході військових дій боролися
проти католиків, організовувалися цілі військові
підрозділи, які вправно захищали кордони Англії, Німеччини, Голландії, а також брали участь
в боротьбі за незалежність Америки. Предки головного героя були саме гугенотами, волелюбною родиною, котра змушена була під тиском тогочасної влади переселитися до Америки. Вони
заснували французькі поселення у Нью-Йорку,
Вірджинії, Північній та південній Кароліні.
Саме із такої родини походив і головний герой,
котрий втративши багатство, змушений був переселитися на острів, що викликало гнівний осуд
та зневагу суспільства. У такому ставленні криється суто американське бачення людини, що не
вміє втримати капітал та збагатитися. Наратор
підкреслює, що багатство надзвичайно важливе
для суспільства, тому ідея збагачення повністю
захопила героя, стає його нав’язливою ідеєю.
Тому не випадково просторовим символом новели є золотий жук, якого Легран знаходить при
загадкових обставинах. Наратор дивним чином
описує жука. За описом це рідкісний екземпляр
місцевої екзотичної фауни, однак герой впевнений, що цей жук золотий. Не випадковими є слова слуги героя, Джупітера, котрий переконаний
у тому, що господаря цей жук вкусив. Це стає
своєрідною інтерпретацією історичного хронотопу, оскільки кожен із членів суспільства мріяв
збагатитися, що стає маркером американської
дійсності кінця ХІХ- початку ХХ століття. Слуга
Леграна не хоче брати до рук золотого жука, він
упевнений у тому, що може підхопити хворобу,
котра приведе до зчерствіння душі.
Цікавим видається епіграф до оповідання невідомого автора «What ho! what ho! this fellow is
dancing mad! He hath been bitten by the Tarantula.
All in the Wrong» [6, с. 214], який виконує прогностичну функцію. Епіграф у творчості Е. По
«задає стилістичну тональність твору, оголюючи його смислову домінанту, налаштовуючи на
певне сприйняття тексту» [2, с. 69]. У контексті
даної новели золотий жук стає тим символом, що
згубно впливає на головного героя. Інтелектуальний штурм героя має романтичний характер:
це пригодницька оповідь, можливість домислити
несказане, розгадати загадку, навіть якщо вона
є недостовірною. Розмаїття варіантів взаємодії
автора та реципієнта у цьому випадку породжує
багатошаровість тексту та амбівалентність героя.
Дивний жук самому Леграну нагадав про
втрачене багатство та здався тим символом-тотемом, який допоможе йому знову розбагатіти: «This
bug is to make my fortune <...> to reinstate me in
my family possessions. Is it any wonder, then, that
I prize it? Since Fortune has thought fit to bestow it
upon me, I have only to use it properly and I shall
arrive at the gold of which it is the index» [6, с. 216].
Такий мотив віднайдення багатства є характерним для американського суспільства та культури
загалом, коли протагоніст все ж втілює свою мрію.
У новелі Е. По після серії захопливих епізодів, ге-
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рой отримує дорогоцінну винагороду, і виконуючи функцію наратора, перелічує отримані скарби,
вказуючи їхню вартість. «In coin there was rather
more than four hundred and fifty thousand dollars –
estimating the value of the pieces, as accurately as
we could, by the tables of the period. There was not
a particle of silver. All was gold of antique date and
of great variety – French, Spanish, and German
money, with a few English guineas, and some
counters, of which we had never seen specimens
before» [6, с. 219]. Такий фінал оповіді є цілком
у дусі романтичної традиції ХІХ століття: герой,
пройшовши певні випробування, був винагороджений і отримав омріяне багатство.
Сам же герой новели, Вільям Легран, є типовим представником романтичної доби, що окреслюється історичним хронотопом і накладає
відбиток на його характер. Герой схильний до
усамітнення, він ховається від світу у старій
хатині, спілкуючись із випадковими знайомими та слугою Джупітером. «Legrand was well
educated, with unusual powers of mind, but
infected with misanthropy, and subject to perverse
moods of alternate enthusiasm and melancholy.
He had with him many books, but rarely employed
them. His chief amusements were gunning and
fishing, or sauntering along the beach and through
the myrtles, in quest of shells or entomological
specimens;-his collection of the latter might have
been envied by a Swammerdamm» [6, с. 217]. Персонаж портретується таким собі таємничим романтичним героєм, інтелектуалом та меланхоліком. Легран, як і будь який романтичний герой,
психічно нестійкий, схильний до душевного томління, як і багато інших у Е. По. Він є романтиком, однак його аналітичний склад розуму
призводить до практичної діяльності, яка виражається в логіці мислення – в здатності зіставляти факти і підтверджувати практикою висунуті
гіпотези. Гіпотеза Леграна побудована на реалізації прийому поєднання надзвичайної фантазії
і математичної точності мислення. Вільям Легран, якого оповідач із самого початку новели характеризує як натуру «не від світу цього», котра
страждає «від хворобливого стану розуму» та впадає «поперемінно то в захоплення, то у смуток».
Надалі він неодноразово повторює, що його друг
близький до божевілля, що розум у нього надломлений, оскільки йому здається, що у його
вчинках і діях немає логіки. Це є стильовою особливістю художньої прози Е. По, оскільки логіка,
яку не розуміє наратор, стає основою мислення
божевільного, на думку оповідача, героя.
Легран наділений бездоганною логікою мислення, раціоналізмом, математичним складом розуму, але водночас і бездоганними філологічними
здібностями, що дозволили йому розшифрувати
криптограму. Герой володіє не тільки логічним,
але і образним мисленням, яке допомогло йому
знайти місце розташування «чортового сідала»,
про яке йдеться в піратській записці: «But, on the
next day, getting up very early, I contrived to give
him the slip, and went into the hills in search of the
tree. After much toil I found it. When I came home at
night my valet proposed to give me a flogging. With
the rest of the adventure I believe you are as well
acquainted as myself» [6, с. 220]. Так поступово,
крок за кроком, для романтичного героя Едгара
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По відкривається таємниця піратської криптограми, закодованої у пергаменті.
В історичний часопростір органічно вплітається ірреальний, містичний хронотоп, який відтворює історію знаходження піратського скарбу,
що був захований у давні часи. Сам образ жука
овіяний містикою, оскільки саме після того, коли
Джупітер загорнув жука в пергамент, герой розкодовує складну криптограмму. Череп на пергаменті підказав Леграну те, що це карта, яка вкаже на місцезнаходження скарбу. Під впливом
тепла пергамент «заговорив»: на ньому позначилися печатка-череп, шифр і підпис пірата Кіда.
Розповідь Е. По починається з таємниці, яка розкривається лише у фіналі оповіді. Роздуми Леграна є дещо ірраціональними, іноді перебільшеними, але логічно обґрунтованими, тому й не
викликають сумнівів. Із детективним жанром
оповідь пов’язує лише символічний образ, однак
далі детективний чинник переходить у психологічний, який підсилюється ближче до фіналу
і буде скеровувати вчинки головного героя.
На фоні історичного та реального хронотопу
у домінантну позицію виходить особистісний
хронотоп, який констатує екзистенцію особистості. Легран намагається протягом всієї оповіді вирішити «логічне» завдання, причому настільки
детально, що, якщо у реципієнта і були певні запитання відпочатку, після ґрунтовних обчислень
сумнівів не виникає. Розрахунки констатуються
наратором досить точно, пошуки скарбу деталізуються. Наводячи математично точні розрахунки,
що супроводжуються лінгвістичними роздумами,
сюжетна оповідь заміщується психологічною,
презентуючи передусім не реальне життя героя,
а роботу його думки, що і приводить сюжет до логічного завершення.
У історичний часопростір органічно вписується соціально-побутовий хронотоп, який має
узагальнюючий характер. Герой не обтяжений
соціально-побутовими умовами, вони не стають
стильовою константою цієї новели. Однак автором-наратором детально вимальовується острів,
на якому герой поселився. Із самого початку пейзажні замальовки налаштовують читача на певну таємницю, диво, що може трапитися у житті героя: «This Island is a very singular one. It
consists of little else than the sea sand, and is about
three miles long. Its breadth at no point exceeds
a quarter of a mile. It is separated from the main
land by a scarcely perceptible creek, oozing its way
through a wilderness of reeds and slime, a favorite
resort of the marsh-hen» [6, с. 214].
Автор деталізує флору і фауну острова, яка
є досить малочисельною. «The vegetation, as
might be supposed, is scant, or at least dwarfish.
No trees of any magnitude are to be seen. Near the
western extremity, where Fort Moultrie stands,
and where are some miserable frame buildings,
tenanted, during summer, by the fugitives from
Charleston dust and fever, may be found, indeed,
the bristly palmetto; but the whole island, with the
exception of this western point, and a line of hard,
white beach on the seacoast, is covered with a dense
undergrowth of the sweet myrtle» [6, с. 214]. Автор
змальовує таке-собі таємниче місце, де має статися щось особливе, таємниче, що цілком відповідає романтичній традиції того часу.

Пейзажні замальовки у просторовому континуумі впливають на характер оповіді та несуть певний підтекстовий сенс. Енциклопедичні описи острова (констатація розміру, рельєфу,
клімату), де самотньо мешкає Легран, налаштовують читача на романтичний лад та виконують прогностичну функцію. «It consists of little
else than the sea sand, and is about three miles
long. Its breadth at no point exceeds a quarter
of a mile. It is separated from the main land by
a scarcely perceptible creek, oozing its way through
a wilderness of reeds and slime, a favorite resort
of the marsh-hen. The vegetation, as might be
supposed, is scant, or at least dwarfish» [6, с. 214].
У похмурий краєвид острова наратор нарочито
додає колористики, описуючи один із просторових символів – тюльпанове дерево, яке стає тим
місцем, де заховано скарб. «…Jupiter, by direction
of his master, proceeded to clear for us a path to the
foot of an enormously tall tulip-tree, which stood,
with some eight or ten oaks, upon the level, and
far surpassed them all, and all other trees which
I had then ever seen, in the beauty of its foliage and
form, in the wide spread of its branches, and in the
general majesty of its appearance» [6, с. 219].
Образ прекрасного дерева, що височіє серед
дубів, є символічним, оскільки саме під ним Легран знайшов свій скарб і подальші події певним
чином пов’язані саме із цим топосом. Цей образ
співвідноситься із архетипом Світового дерева,
Вічного Дерева Життя, що є уособленням єдності
усього світу, своєрідною моделлю Всесвіту, де для
кожної істоти, предмета чи явища є своє місце. Не
випадково тюльпанове дерево височіє серед дубової галявини, оскільки й дуб у багатьох культурах є архетипом тривалості життя, його вселенської вічності. Світове дерево стає тим місцем, де
розмиваються межі часу і простору, життя і смерті. Цей локус стає містком між світами, місцем,
де взаємопоєднується час і простір. Тюльпанове
дерево представляє своєрідну модель дерева світу, а Легран стає героєм, що зміг відкрити таємницю буття, а у реальному просторі відшукати
славнозвісний скарб.
Мотив таємниці, що є стильовою особливістю
творчості Е. По, в новелі «Золотий жук» є домінантним і проглядається на кількох рівнях: на
авантюрному, оскільки оповідь перш за все переповідає про пошук скарбів; на детективному рівні,
оскільки наратор ґрунтовно осмислює, залучаючи
інтелектуальний контент, шляхи, що приводять
до скарбів; та філософському, оскільки поряд із
суто пошуковою роботою, наратор осмислює цінність людського життя, проблеми життя і смерті
тощо. Не випадковими є роздуми героя у фіналі оповіді щодо того, чиї останки знаходяться
в могилі поряд із скарбом. «It is clear that Kidd –
if Kidd indeed secreted this treasure, which I doubt
not – it is clear that he must have had assistance
in the labor. But, the worst of this labor concluded,
he may have thought it expedient to remove all
participants in his secret. Perhaps a couple of blows
with a mattock were sufficient, while his coadjutors
were busy in the pit; perhaps it required a dozen –
who shall tell?» [6, с. 222]. Е. По залишає у новелі
відкритий фінал, ставлячи екзистенційне запитання, однак відповіді на нього не дає, що актуалізує особистісний хронотоп.
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Висновки з проведеного дослідження
і перспективи. Таким чином, творчість відомого американського письменника ХІХ століття
досить цікава та багатогранна. Він був майстром
короткого оповідання, зачинателем детективного
жанру, тонким поетом-ліриком. У жанрі короткої
новели він уславився своїми «логічними новелами», жанровими особливостями яких є довгий
опис дедукції героя, тонкий ґрунтовний аналіз,
узагальнені логічні, математично точні міркування. Однією із значних особливостей «логічних» новел є особистість, що веде розслідування.
У новелі «Золотий жук», одному із перших творів такого штибу, центральним героєм є Вільям
Легран, романтичний герой, портретизований
у межах традиції того часу. Константним у новелі є реальний, історичний хронотоп, оскільки

місце і час реально виписані, автор неодноразово
акцентує увагу на просторових топосах. Герой,
через ракурс бачення наратора, детально портретується, причому психологія героя ближче
до фіналу підсилюється, укрупнюючись до особистісного хронотопу. Для новели характерний
ірреальний, містичний хронотоп, який передається через містичні предмети, які виконують
роль символів (сам золотий жук, пергамент Кіда,
тюльпанове дерево, предмети, за допомогою яких
Легран знаходить скарб тощо). Постать головного героя наділена реально-ірреальними рисами,
що накладає відбиток на рецепцію його екзистенції і виводить особистісний хронотоп у домінантну позицію. Розмаїття варіантів взаємодії
автора та реципієнта в новелі породжує багатошаровість тексту та амбівалентність героя.
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МОВНА КАРТИНА СВІТУ РОК-ПОЕЗІЇ 60-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ:
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Анотація. Стаття присвячена лексико-семантичному аналізу мовної картини світу в рок-поезії 60х років
ХХ століття. Автором наведено визначення картини світу. Розглянуто основні різновиди картини світу.
Визначено, що мовна картина світу являє собою сукупність зафіксованих в мовних одиницях уявлень народу про дійсність на певному етапі розвитку, уявлення про дійсність, яка відображена в значеннях мовних знаків – мовне членування світу, мовне упорядкування предметів та явищ, закладена в системних
значеннях слів інформація про світ. Виявлено та проаналізовано лінгвістичні особливості мовної картини
світу рок-поезії 60х років ХХ століття.
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LINGUISTIC PECULIARITIES
Summary. The article deals with important in the present-day linguistics problem of the language picture of
the world. The definitions of world picture are suggested. The main varieties of picture of the world are presented. It is determined that the language picture of the world is a set of people’s ideas about the reality at some
stage of development reflected in language; the conception of the reality which is reflected in linguistic signs –
linguistic division of the world; language ordering of objects and phenomena; information of the world inherent
in system meaning of words. The author defines that language picture of the world can be not only national,
individual, but also a trend in music can create the language picture of the world. In addition, rock poetry as
the lyrics of one of the most meaningful trend in music contains much linguistic material valuable in cultural
aspects. The main components of the language picture of the world are revealed and described by means of the
lexical and semantic analysis of these texts.
Keywords: picture of the world, language picture of the world, language, lexical-semantic field, connotation,
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остановка проблеми. У результаті взаП
ємодії людини зі світом утворюється її уявлення про світ, формується певна модель світу, яка

у філософсько-лінгвістичній літературі називається картиною світу. Картина світу – одне з фундаментальних понять, що описує людське буття.
Аналіз основних досліджень та публікацій. В останні роки картина світу стала однією
з найбільш актуальних тем у сучасній науковій
думці. Різними аспектами вивчення картини світу займались такі дослідники, як М.А. Дмитрієва,
О.А. Корнилов, В.А. Маслова, З.Д Попова, В.Н. Постовалова, В.Н. Телія, Т.В. Цив’ян, Є.А. Щербань.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Основні складові картини світу рок-поезії 60-х років ХХ ст.
Мета статті. У статті автор ставить за мету
виявити та описати особливості лексико-семантичного вираження мовної картини світу рокпоезії 60х років ХХ ст.
Виклад основного матеріалу. Картина світу – це певна система уявлень про навколишню
дійсність. Цей термін був уперше застосований
відомим австрійським філософом Людвигом Вітгенштейном у його відомому «Логіко-філософському трактаті» (1921). На його думку, світ навколо
нас – це сукупність фактів, а не речей, і визначається він виключно фактами. Людська свідомість
створює для себе образи фактів, які являють собою певну модель дійсності. Ця модель, або картина фактів, відтворює структуру дійсності в цілому
або структуру її окремих компонентів [1].
Т.В. Цив’ян зазначає, що поняття картини
світу будується на вивченні уявлень людини про
світ. Світ – це людина і середовище в їхній взаємодії, а картина світу – «результат переробки
інформації про середовище і людину» [8, с. 26].
З.Д. Попова виділяє два типи картин світу:
безпосередня та опосередкована. Безпосередня картина світу – картина, отримана внаслідок прямого пізнання свідомістю навколишньої
дійсності. Вона включає в себе як змістове, концептуальне знання про дійсність, так і сукупність ментальних стереотипів, що визначають
розуміння та інтерпретацію тих чи інших явищ
дійсності. Її ще називають когнітивною. Опосередкована картина світу – це результат фіксації
концептосфери вторинними знаковими системами, які матеріалізують існуючу в свідомості безпосередню когнітивну картину світу. Це мовна
та художня картини світу [7, с. 51–53].
Є.А. Щербань описує такі різновиди картин
світу, як наївна, наукова, культурна, релігійна,
реальна, ілюзорна та мовна.
Наївна картина світу – це результат практичного пізнання дійсності, який має етнічну специфіку і знаходить своє відображення у мовному
матеріалі, традиціях, культурі.
Наукова картина світу розуміється як система
уявлень людей про властивості і закономірності
дійсності (реально існуючого світу), побудована
в результаті узагальнення та синтезу наукових
понять і принципів.
Релігійна картина світу вважається різновидом наукової, виконує світоглядну функцію, пояснює світ, базуючись не на наукових знаннях, а
на визнанні іншої дійсності поза межами чуттєвого сприймання.

Культурна картина світу – це сукупність раціональних знань та уявлень про цінності, норми,
менталітет власної та інших спільнот, погляд
члена культури на зовнішній світ.
Мовна картина світу визначається як сукупність знань про світ, відображених у мовному
та мовленнєвому матеріалі (в лексиці, фразеології, граматиці) [4].
Мові належить активна роль у культурі та пізнанні. Вона є унікальною здатністю людини, що
відрізняє її від будь-яких інших істот і решти світу.
Початки тези про мовну картину світу належать В. Гумбольту, який стверджував, що
«в кожній природній мові є характерний тільки
для неї огляд світу [4]». «Будь-яка мова, позначаючи окремі предмети, насправді творить: вона
формує для народу, який є її носієм, картину світу [4]». Погляди В. Гумбольта сприйняли і розвинули неогумбольдтіанці (Л. Вайсгербер, Е. Сепір, Б. Уорф). Саме Л. Вайсгербер увів поняття
«мовна картина світу» до наукової термінологічної системи [2, с. 57].
В останні роки мовна картина світу стала однією з найбільш актуальних тем у вітчизняному
мовознавстві.
Так, мовну картину світу визначають у такий
спосіб: уявлення про дійсність, що відображене
у мовних знаках та їх значеннях – мовне членування світу, мовне упорядкування предметів
та явищ,закладена в системних значеннях слів
інформація про світ; результат відображення
об’єктивного світу повсякденною (мовною) свідомістю тієї чи іншої мовної спільноти [3, с. 112].
Стверджується, що сукупність уявлень про
світ, що містяться в значенні різних слів та висловів певної мови, складається в єдину систему поглядів або установок (наприклад, добре,
якщо інші люди знають, що людина відчуває),
та нав’язується як обов’язкова всім носіям мови,
тому що уявлення, які формують картину світу,
входять до значень слів у прихованому вигляді.
Користуючись словами, що містять приховані
смисли, людина, сама того не помічаючи, приймає погляд на світ, що в них міститься.
В.А. Маслова зазначає, що мовна картина світу – це загальнокультурне надбання нації, вона
є структурованою, багаторівневою. Саме мовна
картина світу зумовлює комунікативну поведінку, розуміння зовнішнього світу та внутрішнього
світу людини. Вона відображає спосіб мовленнєво-розумової діяльності, характерної для тієї чи
іншої епохи, з її духовними, культурними та національними цінностями [6, с. 65].
Мовна картина світу – це образ світу, що
створюється лінгвістичними засобами, а саме:
номінативними засобами мови (лексемами, фразеологізмами); граматичними засобами мови;
функціональними засобами мови;образними засобами мови (переносні значення, внутрішня
форма мовних одиниць, національно-специфічна образність); фоносемантикою мови; дискурсивними засобами мови (засобами і стратегіями
текстобудови, аргументації, побудови монологічних текстів, діалогу та ін.) [5, с. 19].
Отже, мовна картина світу – це сукупність зафіксованих у мовних одиницях уявлень народу
про дійсність на певному етапі розвитку народу,
уявлення про дійсність, що відображена в зна-
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ченнях мовних знаків – мовне членування світу,
мовне упорядкування предметів і явищ, закладена в системних значеннях слів інформація про
світ. Кожна національна спільнота, засвоюючи
знання про світ, відбиває його через призму рідної мови, тобто створює свою мовну картину світу.
Мовна картина світу може бути не лише національною, індивідуальною, але й певний напрям,
наприклад у музиці, може створювати свою мовну картину світу. У статті автор досліджуватиме
картину світу, відображену в рок-поезії 60х років
ХХ століття, оскільки це був початок розвитку
рок-музики, можна навіть сказати, «золоті роки».
Для здійснення лексико-семантичного аналізу
були відібрані тексти пісень з матеріалу періоду
60х років різних англомовних гуртів, а саме The
Beatles, Led Zeppelin, The Doors, Gentle Giant,
Jefferson Airplane, The Rolling Stones, Pink Floyd.
В результаті було виявлено, що найбільш
часто вживаною є лексика, яку можна об’єднати
в лексико-семантичне поле «свобода». Свобода – здатність людини діяти відповідно до своїх бажань, інтересів і цілей на основі знання
об’єктивної дійсності. Свобода, в найзагальнішому значенні, – наявність можливості вибору, варіантів перебігу подій.
Для вираження поняття «свобода» частіше
використовуються слова freedom, liberty, free,
що є чистими номінаціями. Longman Dictionary
of Contemporary English подає наступні визначення: “Freedom, liberty – the right to do what
you want without being controlled or restricted
by anyone; free – allowed to do or say whatever
you want, or allowed to happen, without being
controlled or restricted by anyone or anything
[9, с. 695]. Але для виявлення мовної картини
світу мало слів, що номінують окремі його явища і фрагменти, необхідно схарактеризувати їх
сполучуваність, що дає можливість більш повно
експлікувати відповідну складову картини світу.
Отже, почнемо з прямої номінації. У рядках
«Freedom, give it to me/That’s what I want now/
Freedom, that’s what I need now/Freedom to live»
(The Jefferson Airplane, «Freedom») – свобода виступає дуже важливим фактором у житті людини, перш за все свобода у діях [10]. Це поняття
свободи волі людини, свідома свобода вибору
у житті, приватних життєвих рішеннях, обранні
життєвих пріоритетів, організації свого життя,
на що вказує пряма номінація freedom to live. Ще
одне підтвердження важливості відчуття свободи ми знаходимо у наступних рядках пісні The
Beatles «Free As A Bird» – «Always made me feel so
free/Free as a bird/It’s the best thing to be» – людина порівнюється з птахом, який не має обмежень
у своїх діях, поведінці, отже це так само свобода
волі людини. У пісні «Ruby Tuesday» гурту The
Rolling Stones: «Don’t question why she needs to be
so free/She’ll tell you it’s the only way to be/She just
can’t be chained» – свобода також виступає основним фактором в житті людини [10]. Для підкреслення важливості відчуття свободи в житті
в даному тексті ми знаходимо протиставлення to
be free – to be chained.
Дуже багато випадків, коли лексико-семантичне поле «свобода» реалізується за допомогою
сталих виразів, як set free, make free, let free наприклад: «It hurts to set you free/But you’ll never
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follow me/The end of laughter and soft lies/The end
of nights we tried to die» (The Doors, «The end») –
звільнити, дати волю – це боляче з одного боку,
бо не хочеться відпускати.
Для вираження свободи автори рок-пісень часто використовують певні символи, образи. Серед
найбільш часто використаних символів можна
виокремити наступні: птах, крила, політ, а в наступному прикладі – це руки: «Who would believe
me now that my hands are free/I never thought it
would ever come to me/Now that my life’s my own/I
leave you behind, leaving you behind/What ever
made you think that I’d change my mind» (Gentle
Giant, «Free Hand») [10]. Вже в самій назві пісні
ми бачимо втілення поняття свобода.
Також до простору лексико-семантичного
поля «свобода» входять найрізноманітніші одиниці, контекстуальне значення яких містить
сему «freedom», тобто синоніми слова «свобода»,
наприклад: «But I thought I’d tell you all about it
just the same/If you laugh real hard you win the
game – hands down/Before old Alexander ‘twas
just the same as now/Can you smell the blood of
fame, lightness and liberty» (Jefferson Airplane,
«Alexander the Medium»). В тексті наступної пісні герой хоче відлетіти (fly away), що в контексті
даної пісні має значення звільнитися від умов тогочасного життя, яке визначається ним як тюрма
(prison), наприклад: «Unhappy girl/Fly fast away/
Don’t miss your chance/To swim in mystery/You are
dying in a prison» (The Doors, «Unhappy girl») [10].
Отже, розвинені синонімічні відношення
в лексико-семантичній системі – одне з найвиразніших свідчень багатства і гнучкості виражальних засобів мови, що використовуються
у різних формах спілкування для передачі найтонших відтінків значень слів, з метою осягнення глибинної суті найрізноманітніших проявів
позамовної дійсності.
Наступною складовою картини світу є лексико-семантичне поле «мрія».
Мрія – акт уяви, при якому суб’єкт уявляє
деякі майбутні події, настання яких він бажає.
Вони можуть бути реальними (реальна мрія),
тобто такими, що справді можуть трапитись
у майбутньому, або фантастичними (нереальна
мрія), тобто такими, настання яких слід визнати
практично неможливим.
Цікаво, що в англійській мові поняття «мрія»
позначається тим самим словом, що й поняття
«сновидіння»: dream. Справді, сновидіння часто
віддзеркалюють бажання, так само, як і мрії, але
відрізняються тим, що гірше піддаються свідомому керуванню з боку суб’єкта, а також, як правило, сприймаються ним як реальність. Longman
Dictionary of Contemporary English подає наступні визначення: dream – a series of thoughts,
images, and feelings that you experience when you
are asleep; a wish to do, be, or have something –
used especially when this seems unlikely [9, с. 514].
Проаналізувавши тексти пісень, ми можемо
сказати, що в основному це мрії про краще і світле майбутнє. «We all need someone we can dream
on/And if you want it, baby, well you can dream on
me» (Rolling Stones, «Let It Bleed»). В пісні «All
things Must Pass» відомого гурту The Beatles герой мріє про краще майбутнє, сподіваючись, що
не завжди все буде таким сумним та «сірим», з ча-
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сом все погане проходить і забувається: «Sunrise
does not last all morning/A cloudburst does not
last all day/Seems my love is up/And has left you
with no warning/But it’s not always going to be this
grey/All things must pass» або в пісні гурту Led
Zeppelin «The ocean»: «Singing in the sunshine,
laughing in the rain/Hitting on the moonshine,
rocking in the grain/Ain’t no time to pack my bag,
my foots outside the door/Got a date, I can’t be late,
for the high hopes» [10]. Слово hope є синонімом
до слова dream. В наступному тексті немає прямої номінації мрії: «Little darling, it’s been a long
cold lonely winter/Little darling, it feels like years
since it’s been here/Here comes the sun, here comes
the sun/And I say it’s all right/Little darling, the
smiles returning to the faces» (The Beatles, «Here
Comes The Sun») [10], проте ми розуміємо, що людина мріє про краще, світле майбутнє і чекає на
нього. В даному тексті ми бачимо цікаве порівняння – сумне минуле порівнюється з холодною
самотньою зимою, а щасливе майбутнє з сонцем
та посмішками на обличчях. Таким чином, для
вираження поняття «мрія» здебільшого не використовувались прямі номінації.
Останню складову картини світу рок-поезії
60х років ми визначили як «почуття». Почуття –
це специфічні людські, узагальнені переживання ставлення до людських потреб, задоволення
або незадоволення яких викликає позитивні або
негативні емоції – радість, любов, гордість або
сум, гнів, сором тощо. Отже, спочатку ми розглянемо групу почуттів з позитивним значенням.
Передусім це, звичайно, кохання, яке виражається найчастіше за допомогою слова love (N, V),
що є прямою номінацією. Longman Dictionary of
Contemporary English дає наступне визначення:
love – a strong feeling of caring about someone;
a strong feeling of liking someone a lot combined
with sexual attraction [9, с. 1041]. У пісні «Because»
гурту The Beatles висловлена думка про те, що
у кохання немає віку: «Love is old, love is new/
Love is all, love is you». У тексті пісні «Can’t Buy
Me Love» гурту The Beatles та в пісні «You Better
Move On» гурту The Rolling Stones піднімається проблема грошей та кохання, висловлюється
думка про те, що кохання все ж таки неможливо
купити, незалежно від того скільки грошей людина має: «I don’t care too much for money, money
can’t buy me love/Can’t buy me love, everybody tells
me so» (The Beatles); «You ask me to give up the
hand of the girl I love/You tell me, I’m not the man
she’s worthy of/But who are you to tell her who to
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love?/That’s up to her, yes, and the Lord above/You
better move on/Well I know you can buy her fancy
clothes/But I believe she’s happy with me without
those things» (The Rolling Stones) [10].
До позитивних почуттів ми відносимо також
радість. В даному тексті радість передається не
прямою номінацією, а словосполученням feel
alright, тобто відчуттям комфорту, спокою, що
і викликає цю радість: «When I’m home everything
seems to be right/When I’m home feeling you holding
me tight, tight, yeah/It’s been a hard day’s night,
and I’d been working like a dog/But when I get home
to you I find the things that you do/Will make me feel
alright» (The Beatles, «A Hard Day’s Night») [10] –
герой радий, що він вдома, бо вдома він почуває
себе комфортно і, звичайно, тому що поряд з ним
його кохана жінка. У групі почуттів з негативним
значенням часто зустрічається відчуття суму.
Longman Dictionary of Contemporary English дає
наступне визначення: sadness – the state of feeling
unhappy, especially because something unpleasant
has happened [9, с. 1539]. Проте прямі номінації
на позначення суму не вживались у піснях. Для
позначення суму неодноразово був застосований
синонім, що характерний для розмовного стилю,
feel blue. Наприклад: «She thinks of him and so she
dresses in black/And though he’ll never come back,
she’s dressed in black/Baby’s in black and I’m feeling
blue» (The Beatles, «Baby’s in black»); «I want you in
the morning girl I love you/I want you at the moment
I feel blue/I’m living every moment girl for you»
(The Beatles, «For You Blue») [10].
Отже, в лексико-семантичному полі «почуття» ми виокремили групи почуттів з позитивним
та негативним відтінком. До позитивних почуттів ми віднесли кохання, що виражається за допомогою прямої номінації love (N,V), та радість,
яка передається не прямою номінацією, а словосполученням feel alright, тобто відчуттям комфорту, спокою, що і викликає цю радість. Серед
негативних було виявлено лише почуття суму,
яке передається фразеологізмом, характерним
для розмовного стилю, feel blue.
Висновки і пропозиції. Таким чином, у результаті лексико-семантичного аналізу текстів
рок-пісень, було виявлено, що основними складовими мовної картини світу рок-поезії 60-х років
були такі лексико-семантичні поля, як «свобода»,
«мрія», «почуття». Отримані результати можуть
бути використані у викладанні курсів з когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, лексикології, стилістики сучасної англійської мови.
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THE PECULIARITIES OF THE AUTHOR’S STYLE
Summary. The article deals with the peculiarities of the author’s style. The aim of the article is to study
and describe the author’s style in terms of textual study. The problems connected with the category author’s
style are rather contradictory. They are very topical at every level of the development of linguistic science.
The study of the author’s style took one of the important places in the modern linguistics. The researcher of the
style should follow all the peculiarities of the author’s selection of the language material and its orchestration
moving in the opposite direction in comparison with the author: from the text to the rules of the structure, from
the stream of words to the rules of their selection. Statistical methods are relevant here: calculation of different units, constructions in the works of a writer and their comparison with the calculations of the same units,
forms and constructions in the works of another writer. It gives the researcher the reliable criteria of making
objective conclusions about the peculiarities of the style of every writer. The most efficient new ways of studying the peculiarities of the author’s style are quantitative statistical methods. These methods let us define the
features which we can’t define using other means of analysis.
Keywords: author’s style, language, speech, analysis, quantitative statistical methods, calculations.
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ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ
Анотація. У статті йдеться про стиль автора як однієї з характеристик тексту, специфіку індивідуального стилю автора. У статті розглянуто основні фактори, що впливають на формування тексту: особистість
автора, тема, форма викладу, закони мови, жанру, стилю. У статті виявлено, що специфіка індивідуального стилю автора полягає у способові оповідання, у засобах організації викладу змістовно-фактичного
матеріалу, у відношеннях автора і читача, у своєрідному доборі мовних засобів усіх рівнів. Досліджено
найефективніші новітні квантитативні статистичні методи дослідження авторського стилю. Ці методи, не
замінюючи прийоми якісного аналізу тексту, дозволяють визначити такі його властивості, які неможливо
встановити за допомогою інших засобів аналізу.
Ключові слова: авторський стиль, образ автора, квантитативний метод, статистичний аналіз, мовлення, мова.

ntroduction. The problems connected with
I
the category author’s style are rather contradictory. They are very topical at every level of the

development of linguistic science. The researchers
agree that it’s impossible to define the contexture of
the work, to immerse in the work of art and to find
the peculiarities of the word architectonics without
understanding the concept author’s style.
Analysis of recent researches and publications. The linguistic category of the author’s style,
offered by V.V. Vynohradov in the 20s and explained
in his later works, provided a complex study of language of fiction. The concept of the author’s style was
a categorical unit of language science of fiction and
had a practical meaning in the works of scientists.
It provided a deep theoretical and practical solving of this problem both in the 20s – 60s
(H.O. Vynokur, I.H. Cherednychenko) and in the
70s – 90s (Yu.S. Stepanov, M.N. Kozhyna). Nowadays V.I. Perebiinis, O.S. Akhmanova, etc. studied
the individual peculiarities of the authors’ styles by
means of linguistic methods.
Previously unsettled problem constituent.
The topicality of the article is explained by the necessity of improving the descriptions of lexical semantic
peculiarities of the author’s style and a new view of
this linguistic category. Ukrainian German studies
lack a complex quantitative analysis of the peculiarities of the use of lexical units in the author’s style.
The aim of the article is to study and describe the author’s style in terms of textual study.
The task of the article is to describe the methods of

the study of the author’s style. We used an inductive method that defines the direction of our study
from the collecting the material to its systematization and defining the regularity of the lexical units
in the author’s style. The theoretical meaning of the
work is that the results of the conducted research
enrich the science with the knowledge about fiction
and author’s style.
The study and conclusions made in the result of
the analysis of the language materials can be used
during the lectures in the science of language, lexicology and stylistics, analysis of fiction, preparing
textbooks.
Results. The study of the author’s style took
one of the important places in the modern linguistics. V. V. Vynohradov was the first who worked
out and introduced the stylistic linguistic category
of the author’s style as a stylistic centre of a text
and the creative work of a writer. “The image of
the author is the motive force which combines all
the stylistic means in the entire artistic system.
The image of the author is an inner pivot where
the whole stylistic system of the work of art is
based” [3, p. 92]. This term being singled out from
the scientist’s works began to function in the literary criticism, aesthetics.
The individuality of a writer, his world outlook
become dominant in the scientific researches. The
language of a work of art is presented not as a combination of language means of separate levels and
a monoatomic set of tropes but as an artistic unity,
as a text and the author and his outlook “conduct”.
© Yakobchuk-Chyrva Yu.O., Shevchuk T.R., 2019
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The language of a work of art is formed by
means of perception and evaluation of reality by
an author. It forms its philosophical and aesthetic
credo. The author’s evaluative view makes the plot,
is depicted in the structure of the work, in the system of characters and in the style. The writer comprehends the reality artistically from this point of
view. Style is means of showing reality through the
prism of the writer’s outlook. The conceptual filling, the peculiar means of organization of style of
the work of art make an individual style of a writer
using the text approach.
This category was explained and studied in literary criticism. B.O. Korman makes the concept of
the author’s style more social as a basic feature of
the author. O.V. Chycherin considers that the author’s style is “the author’s intonation” in the depicted reality, “his poetic truth”, the basic element
of which is the style of a writer. According to the
scientist style defines the direction of the artistic
thinking of an artist.
L. Ginzburg, D. Lykhachov, E. Eikhenbaum,
V.N. Hryhoriev saw different content of the author’s style. It should be noted that philologers
M. Bakhtin, O. Losev, S. Averintsev, Yu. Sheveliov
made a great contribution in solving this problem.
The solving of this problem was marked with
the refusal from the formal approach to studying
work of art and with introducing the category of the
author’s style to science in domestic linguistics. It
is very prolific in the analysis of some works of art.
Though the scientists T.H. Vynokur, H.O. Vynokur, V.V. Odyntsov, Z.I. Khovanska, H.A. Smyrnova, etc. studied the concept “the author’s style”, it
isn’t still defined. H. O. Vynokur defined it as “literary individuality of a writer”. V.V. Odyntsov characterized it as “semantic stylistic center of the work
of art”. According to T.H. Vynokur it is “language
individuality of a writer”. The problem has been
very topical since the appearance of communicative linguistics when the text was studied from the
point of view of realization of functional and notional types of thinking.
The philologists of the 1980s in the 20th consider “idiostyle of a writer” as a representation of
“intention, teleology of style and ‘the image of the
writer’s world’ – deep orientation having special
purposes of idiolect which define its content, content of reflexion over style”. The encyclopedia explains this concept as “a combination of language
means which have an aesthetic function and make
the style of a writer especial” [6, p. 603]. The analy
sis of the writer’s idiostyle through the prism of
literary means shows us an individually perceived
world and the individuality of an artist. The terminology that connects the theory of communication
with the style of a work of art: “the writer’s information”; “the writer’s message”; “the artistic world”
of a writer appeared in linguistics.
The researchers of style of works of art stress
the importance of additional means in the formation of “the world outlook” of a writer and the idea
which is perceived by the reader.
O.I. Yefimov considered that the main task of the
analysis of works of art is to define the peculiar features of language and style of a writer and indivi
dual originality of the style. He defines the author’s
style as “an ingenuous natural author’s skill to use

the words in the definite meaning, writing concisely,
express a lot, to be laconic in diffusion and prolific in
laconism, to combine the idea and form and to show
the original personality and spirit” [4, p. 175].
The deep and complete understanding of the style
of the author provides a complex of communicative
subsystems oriented to showing the author’s idea.
Such a complex is the basis of the language structure of the author’s style that is studied as an aesthetic activity realized in the text which combines
reality, author and reader simultaneously.
The author’s style is closely connected with the
stylistics of decoding and stylistics of perception.
Taking into account this feature lets us define the
functional part of the work of art based on the conditions and principles of the artist’s use and perception of a reader.
The peculiarity of the individual author’s style
lies in the way of storytelling, means of orchestration of material, relations of an author and a reader
and a specific choice of language.
The author’s style is the only unique individual
manner of writing which helps the reader know the
profundity of literary style, idea and its value.
The unit of the author’s style is his character.
On the one hand the character of the author is an
absorbent of everything that is hidden, he specifies
the realization of the author’s style of a writer, on
the other hand, it enables to combine all the language levels and reveal their functions by means of
units of communicative structure of the work of art.
“The character of the author” in the work of
art is the representation of the individuality of
a writer. Even if the author doesn’t show his relation to the depicted events, his attitude is indirect.
The work of art is always based on the writer’s personal experience and it is the display of his inner
world. The writer is shown as a human, character
and temper in his work. Reading the work of art we
know the author as a social person having knowledge, favorite means and techniques. Understanding the character of the author helps us interpret
the work of art, its content and style better.
“The character of the author” is not only a subject of speech but he is not even mentioned in the
text. This embodiment combining the whole system
of language structures of characters in correlation
of narrator or narrators is the idea stylistic emphasis of the whole.
In the aspect of communicative linguistics and
psycholinguistics the author’s style has distinguishing features, that is speech structure. Belonging to
the product of human speech activity, the author’s
style synthesizes linguistic, literary, aesthetic, philosophical, psychological and sociological aspects of
speech of the work of art as a whole organism. Due
to speech the author’s speech consciousness is expressed, the picture of the subjective writer’s world
is revealed there. The text is divided into separate
components that lack the unity without taking into
account psycholinguistic author’s style.
Besides the speech of the work of art is studied as an act of the author’s speech activity by
the philologists. In this case the text is mediated
fixed speech, “subject of private communication” of
a writer and a reader. “To sense and understand
the author’s work of art means to see and understand another foreign consciousness and its world,

«Young Scientist» • № 5.1 (69.1) • May, 2019
i.e. another subject” [2, p. 306], expressed with the
means of speech in the work of art.
The author’s style includes all speech levels in
the creative work of a writer: genres, the forms of
expositions of information, composition and speech
techniques of the orchestration of a story, rhythm
syntactic peculiarities of the structure, lexical and
phraseological units and the author’s punctuation.
The motive of the selection of all the speech units
by the author is to come to terms with a reader by
means of a written word. That’s why everything is
reasonable in the work of art though the expediency is not realized by the author himself and it can
be seldom explained.
There is an essential difference between the
style of speech and the style of author: “The concept
of the style of speech should be differed from the
style of the author. From the point of view speech
system style is one of the correlative varieties which
are characterized by the individual peculiarity of
emphatic selection of words, phraseology, syntactical constructions, sometimes pronunciation and
morphological peculiarities” [4, p. 196].
The writer’s style is an individual system of the
structure of means of speech made and used by the
author writing literary works. Style is a characteristic manner of selection and use of words. Style is
organically connected with the content of the work
and specified with the author’s outlook.
The study of the author’s style lies in what the
author takes from the language and what is the aim
of the use. It’s important to find the new and individual author features in the system of the techniques of literary expression, how these techniques
are used in the creative work, how “the voice” of the
writer differs from “the voices” of other writers.
The unity of the relevance of the study of the
author’s style by means of the analysis of the stylistic techniques used by the author is observed
in the above studied points of view of the author’s
style and its peculiarities. Besides all the views
on this problem and its solution are subjective.
L.V. Shcherba stated that it is difficult to interpret the language peculiarities of the work of art:
“Too much can too subjective, I am ready to agree
with it, to my mind my observations are not always
right and that’s why they sometimes don’t have
a general meaning being too individual” [7, p. 28].
Thus, the traditional methods of study of the
author’s style didn’t always correspond to the demands of the present time. That’s why they stimulated the scientists of the 30s – 40s to search new
objective and more efficient methods of study of the
peculiarities. Quantitative statistic methods are
some of them. Such methods are used to study the
peculiarities of the lexical and grammatical units
in the author’s style.
Quantitative methods were initiated in the 20s.
At that time the studies were conducted using statistical methods. The works of O.M. Peshkovskyi
are outstanding. There are interesting and useful
thoughts about the peculiarities of different styles
and separate features of speech structure based on
the statistical computations.
The system of language in general foresees the
system of its vocabulary. Vocabulary is a special
authentic system. The laws in this system are not
strictly defined, they are just trends characterized
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mass phenomena. They can happen in the certain
cases but they happen in many cases breaking
through deviations and exceptions. The authentic
character of lexical and semantic language system
makes its study possible by means of statistical
methods, i.e. different kinds of distribution of quantitative characteristics of the objects.
The possibility of use of statistical methods is
based on the fact that any text is the result of the
selection of definite units of all people’s language.
This selection depends not only on the theme of
telling but on the form of storytelling (poetic or drama work, fiction or nonfiction, science fiction, etc.),
on the laws and canons of the style or genre, on
the author’s individual likes and at last on the laws
according to which the speech is created. Language
dictates its laws to everybody who uses it.
The method of the statistic linguistic analysis
should help reveal the quantitative correlation of
certain stylistic linguistic phenomena which are
used in the creation of the author’s style. The data
of the statistical analysis should illustrate the peculiarities of different stylistic linguistic phenomena
forming the author’s style. Without the quantitative characteristics the right evaluation of the phenomena in linguistics and their place in the system
of other means of expression is impossible. That’s
why the research without numerical data can be
subjective. According to H. Altman “quantitative
linguistics can’t be without qualitative and vice versa, if qualitative linguistics linguistic doesn’t want
to stay on the surface of the researches” [8, p. 9].
No doubt, statistical method lets us make the full
quantitative characteristic of the text in general.
It has an important theoretical meaning in itself
and an important meaning for studying the inner
structure of the style.
Thus, the researcher of the style should follow all
the peculiarities of the author’s selection of the language material and its orchestration moving in the
opposite direction in comparison with the author:
from the text to the rules of the structure, from the
stream of words to the rules of their selection. Statistical methods are relevant here: calculation of different units, constructions in the works of a writer and
their comparison with the calculations of the same
units, forms and constructions in the works of another writer. It gives the researcher the reliable criteria of making objective conclusions about the peculiarities of the style of every writer and about the
difference of the psychology of their creative work.
The statistical authenticity of the calculations
depends greatly on the amount of materials. The
mathematician A.A. Markov in the review of the
work of M.O. Morozov was the first to pay attention
to it. He made an attempt to define the peculiarities
of the use of the syntactic words by some writers.
He studied about 1000 word uses in the works of
M.M. Karamzin, M.V. Hohol, etc. A.A. Markov criticizing M.O. Morozov in the wrong use of statistical
methods states that the studying of thousands of
word uses doesn’t let us conclude about the style of
the author as change of one thousand of word uses
into another can cause the opposite conclusions because the frequency of words in the next thousand
can be another than in the previous one. “Only
a wide broadening of the research can make the
conclusions more substantial if only the frequency
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of words of different authors differ and they don’t
vary on the average being subjects to the laws”
[5, p. 242]. Gained experience of the statistical studying of the texts having different styles shows that
it is necessary to study a great number of texts to
get authentic results. But A.A. Markov was mistaken assuming that the varieties of the speech of
different authors should level subjected to general laws of language. Though the laws of language
are compulsory for everybody. They let the authors
space create their individual style that is reflected
in the statistical characteristics of the texts.
In the works of some philologists it is stated that
every author’s text has a statistical structure and
statistical structures differ. The author’s style was
studied as “a combination of statistical characteristics describing content peculiarities of the given text
in comparison with other texts” [1, p. 86]. As a rule
statistical structure of the text is the frequency of
the use of letters, syllables, parts of speech, etc. and
individual peculiarities are any deviation from the
norm. The methodology of compiling frequency dictionaries of certain works of art and authors and
methods of their comparison were created.
In the works where statistical methods are used
just one phenomenon in one or several texts is studied. They are the calculations of phonetic phenomena, morphological forms or certain lexical units.
These works help study the peculiarities of a story
or even their style but they reveal only one aspect.
It’s necessary to study as many as possible morphological and lexical features and not only to calculate the frequency of different parts of speech but
analyze their connections, find logical dependence
between the frequency of the units to find the peculiarities of one style fully.
According to the philologists the most efficient
quantitative methods of studying are so-called criterion “chi-square”, coefficient of contingency K,
coefficient of grade correlation r, sampling error δ.
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By means of quantitative methods based on the frequency of speech use of the studied phenomena we
can get the answer to the question whether there is
mutual connection (criterion “chi-square”) between
the phenomena (features) and define the measure
of this connection (coefficient of contingency K),
establish whether there is statistical dependence
(coefficient of grade correlation r) between the studied phenomena (features), if the size of a sample
(“quantity of samples”) is enough to be “reliable”.
It should be noted that statistical methods help
us show definite rules of linguistic processes and
evaluate speech phenomena objectively. The use of
such methods to study the author’s style is the most
reasonable means to achieve the goal.
Conclusions. Thus, the main factors that make
an impact on the formation of the text are the personality of the author, theme, the form of storytelling, language laws, genre, style. Studying the text
we should take into account just their interaction
expressed in the frequency of the units of the text,
that’s why the frequency is one of the functional
characteristics of the text.
The studying of the text as one of the characteristics of the text is wide spread in modern linguistics. The specification of the individual author’s
style is the way of storytelling, means of the orchestration of the factual material, relations of an author and a reader and in the original selection of
speech means of all the levels.
The most efficient new ways of studying the peculiarities of the author’s style are quantitative statistical methods. These methods let us define the
features which we can’t define using other means
of analysis. Quantitative methods do not just complement but broaden the possibilities of other approaches to analyze the style. They don’t substitute
and deflect “the traditional methods” of studying
style, semantics or some other speech and language
subsystems.
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МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНУВАННЯ
СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ
Анотація. Статтю присвячено моделюванню у структурно-комунікативному аспекті окремих складнопідрядних речень сучасної німецької мови. Встановлення моделей здійснюється з урахуванням актуального
членування. Визначені основні етапи дослідження моделей актуального членування складнопідрядної
синтаксичної одиниці. На кожному етапі виокремлені відповідні релевантні методи. Окреслені перспективи подальшого дослідження моделей актуального членування речення у комунікативно-прагматичному аспекті.
Ключові слова: актуальне членування, структурно-комунікативний аспект, тема, рема, модель,
складнопідрядне речення.
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METHODIC FOR STUDYING MODELS OF ACTUAL DIVISION
OF COMPLEX SUBORDINATE SENTENCE
Summary. The article is devoted to the modeling in structure-communicative aspect of some complex subordinate sentence of modern German. The models are distinguished considering the sentence actual division.
The main stages of the studying of models of sentence actual division are identified. The prospects for further
studying the models of actual division in the communicative-pragmatic aspect were determined.
Keywords: actual division, structure-communicative aspect, theme, rheme, model, complex subordinate
sentence.

остановка проблеми. Визначення моП
делей актуального членування складнопідрядного речення необхідне для їх подальшого

дослідження відносно певного контексту залежно від наміру мовця. Це дало б змогу адресатові
та адресанту структуровано та логічно виражати
свої думки, розподіляти інформацію власного повідомлення між темою та ремою відповідно до мети
висловлення, за допомогою окремої схеми (моделі)
виражати певні типи смислових відносин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У лінгвістичній літературі останніх десятиліть
ХХ-го та ХХІ-го століть зафіксовано шляхи визначення у мові на рівні синтаксису моделей
речень-зразків, за якими в цій конкретній мові
будуються конкретні речення, наповнені різноманітним лексичним матеріалом [1; 3; 4].
Виокремлення певної моделі складнопідрядного речення залежить від його підрядної ланки. У традиційній граматиці підрядні речення
визначаються відповідно до зовнішніх ознак,
синтаксичної функції та семантики. На думку
О.В. Зарецької, основна відмінність між сучасною
системою моделювання та традиційними класифікаціями складного речення полягає в тому, що
актуальне мовознавство зорієнтовано на все речення, розкриває його цілісну внутрішню структуру, у той час як у традиційній граматиці мова
йде про визначення підрядного речення як такого. Відмінним для традиційної граматики є, крім
цього, атомістичний опис підрядного речення,
у той час як моделювання складного речення передбачає синтез окремих характеристик частин
речення. Попри такий факт, певні класифікації,
встановлені традиційною граматикою, слугують
вихідним пунктом для узагальнювального викладу питання [5, c. 47].

Існує структурний підхід до синтаксичного
моделювання речень, запропонований О.І. Москальскою. Комплексний підхід до моделювання
речень представлений класифікацією О.В. Гулиги, у якій увагу зосереджено на принципах
автосемантії та синсемантії. Оскільки підрядне
речення виконує комунікативну функцію і позиціонується як член речення, то актуальним для
нього залишається і смислове членування. Моделі вже тема-рематичного членування німецьких прислів’їв представила у своїй дисертації
І.М. Філіпова [8].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. У сучасній лінгвістиці назріла необхідність розробки комплексного підходу до дослідження моделі складнопідрядного речення як комунікативного тактико-операційного
засобу актуального членування. Використовуючи типові схеми-моделі актуального членування,
мовець здатний так розташовувати у своєму повідомленні інформацію, щоб вона відбивала задумане, здійснювала вплив на співрозмовника,
сприяла досягненню мети.
Мета статті. Головною метою статті є розробка методики розкриття змісту та семантики
моделей актуального членування складнопідрядного речення та визначення формального
та змістового наповнення речення.
Виклад основного матеріалу. Актуальне
членування речення як метод лінгвістичного
аналізу пов'язане з розкриттям логіки побудови
думки та її граматичним оформленням у межах
речення (висловлення). У той же час актуальне
членування речення відображує закони мови,
які впродовж її розвитку виробили відносно
усталені конструкції, що уживаються у конкретних сферах спілкування. Саме на основі законів
© Якубенко І.В., 2019

254

«Молодий вчений» • № 5.1 (69.1) • May, 2019 р.

мови конструкції трансформувались у мовленнєві формули – так звані моделі-схеми, уживання
яких здійснюється у типових ситуаціях спілкування, які, у свою чергу, відбивають типові (і одночасно відносні) зв’язки між конкретною моделлю і метою, намірами мовця, видом мовленнєвої
дії, її ефективністю. Відповідно, таке речення
(речення-модель) набуває статусу засобу мови
як тактико-операційна одиниця у спілкуванні.
Отже, якщо сам процес пошуку і визначення
моделей актуального членування слугує для дослідника лінгвістичним методом (у тому числі
методом моделювання), то самі моделі стають
лінгвістичними засобами, операційними одиницями побудови речення-висловлення.
О.О. Селіванова так пояснює комунікативну
«метамодель» – абстрактна схема, що представляє собою кореляцію складників інформаційного
обміну й комунікативних дій, а також співвідношення здійснюваних ними супровідних операцій, результатом чого є передача інформації від
адресанта до адресата та комунікативний вплив
[7, с. 265].
О.С. Ахманова розглядає моделювання як науковий прийом, що полягає у схематичному відтворенні об’єкта, у результаті якого ми отримуємо модель, властиву даній мові, парадигматичну
схему елементів, що утворюють структуру модельованого об’єкту [2, с. 228]. Отже, комунікативна
модель є схемою здійснення комунікації, передачі інформації від адресанта до адресата. У даній
статті модель актуального членування речення
розглянута як знаковий образ, стандарт, взірець
розподілу у реченні інформації, як засіб реалізації певного наміру мовця. Вона є засобом впливу
на реципієнта (адресата). Речення, відносячись
до певних видів іллокутивних актів, використовуються у різних комунікативних моделях.
Речення як комунікативна одиниця слугує
для вираження певного іллокутивного акту.
Кожен із видів іллокутивного акту пов’язаний
з конкретною мовленнєвою ситуацією. Між
структурними параметрами речення та набором
його потенційних іллокутивних сил є певні закономірності. Якщо ж співвіднести іллокутивні
акти з певним типом речень, а надалі з моделлю,
то коло цих актів отримує певні обриси. Залежно
від мети висловлення (подяка, погроза, вказівка), мовець застосовує у своєму мовленні, письмовому чи усному, відповідну модель речення.
Для того, щоб виділити певну модель актуального членування речення, необхідно розкрити його зміст та семантику. З огляду на смислове
членування речення необхідно визначити формальне та змістове наповнення речення.
Для структурно-семантичного аналізу речень
необхідно здійснити їх розподіл на три групи:
1) складнопідрядні речення із підрядними
у постпозиції; 2) із підрядними у препозиції;
3) із підрядним в інтерпозиції.
Надалі необхідно визначити, що саме у інформаційній структурі речення є темою, вже відомою
інформацією, а що ремою, тим новим, важливим,
про що повідомляється, і що в наступних реченнях надфразної єдності може трансформуватися
в тему. Для такої ідентифікації використовуються наявні показники теми та реми в німецькій
мові. Застосовуючи метод аналізу за членами

речення, можна визначити ці показники у відібраних складнопідрядних реченнях.
З-поміж маркерів актуального членування
розрізняють: лексичні, морфологічні та синтаксичні. Розглянутий у статті метод аналізу за членами речення є важливим, оскільки граматичне
членування та актуальне членування речення
пов’язані між собою, хоча їхні межі можуть не збігатися. Іншими словами, на формальний каркас
речення накладається інформаційний, певний
член речення використовується для вираження
теми або реми. Поняття прямий та зворотній порядок слів в аспекті актуального членування речення означають не послідовність розташування
граматичних членів речення, а послідовність
розташування теми та реми. Присудок здебільшого (за рідкісними винятками) виражає рему.
Іноді присудок виступає на початку речення, що
є вказівкою на емфатичну рему, виражену предикативом. У такому разі фіксується інверсійний
порядок слів. Деякі члени речення можуть виступати для реалізації як теми, так і реми. Це явище, наприклад, стосується обставини. Вона може
виражати тему в постпозиції. Зазвичай у німецькому складнопідрядному реченні функціонує обставина часу, а за нею – місця. Знаходження на
першому місці обставини й одночасне використання інверсії може створювати експресивність,
тобто рему. У наведеному нижче прикладі рему
виділено напівжирним курсивом: "Mit offenem
Mund und glasigen Augen starrte der Araber lange
auf die schwarzgelbe Muräne" (J. Winkler, Friedhof
der bitteren Orangen, S. 71).
По-різному виявляє себе прямий і непрямий
додаток. Додаток розташовується в реченні так:
спочатку непрямий, потім прямий. У мові спостерігається і такий порядок: тема (прямий додаток) – рема (непрямий додаток). Застосовуючи метод аналізу за членами речення, звертаємо увагу
на один з важливих засобів актуального членування – порядок слів. Зворотній порядок слів
часто спостерігається в реченнях, де неозначений
артикль, зазвичай показник реми, функціонує як
тема. Така ситуація є у реченнях, де на першому
місці знаходяться другорядні члени речення, формальний підмет чи частка, а також предикатив.
У такому випадку мова йде про емфатичну рему.
Достатньо важливу роль для визначення в реченні даного й нового відіграє контекст. Саме
тому важливим для подальшого дослідження
є метод контекстуального аналізу. Одним із
аспектів контекстуальної зумовленості актуального членування речення слід вважати той факт,
що рема одного речення стає темою наступного.
У німецькій мові, зокрема, спостерігаємо зміну
неозначеного артикля попереднього речення
означеним артиклем у наступному. Ізольоване
речення, без оточення, комунікативної ситуації
ще не дає повної картини для сприйняття інформації. Ось чому ми розглядаємо речення як
частину надфразної єдності. Навіть неозначений
артикль іноді може виражати тему, що виявляється, власне, при зворотному порядку слів.
Для адекватної ідентифікації складників актуального членування необхідно володіти контекстом, щоб зрозуміти, чому саме той або інший
член речення знаходиться в емфазі і чи виступає
він у ролі теми або реми.
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"Sie müssen verstehen, was es mit unserer Firma
auf sich hat. Wir sind anders und wir sind stolz
darauf. Wir haben einundvierzig Anwälte, sind also
klein im Vergleich zu anderen Firmen. Wir stellen
nicht sonderlich viele Mitarbeiter ein, ungefähr
einen pro Jahr. Wir offerieren die höchsten Gehälter
und Zulagen im ganzen Land und das ist keine
Übertreibung. Deshalb sind wir sehr wählerisch.
Wir haben Sie ausgewählt, nachdem wir mehr
als zweitausend Jurastudenten an den besten
Universitäten überprüft hatten. Es wurde nur ein
Brief versandt." (Керівник фірми, Ройс, звертається до Мічча як претендента на одну з посад):
(J. Grisham, Die Firma, S. 8).
Розглянемо складнопідрядне речення із зазначеної вище надфразної єдності: "Wir habe Sie
ausgewählt, nachdem wir mehr als zweitausend
Jurastudenten an den besten Universitäten
überprüft hatten".
Застосовуючи структурний метод (при аналізі безпосередніх складників), визначаємо склад
речення, тобто члени речення, якими частинами
мови вони виражені. Надалі записуємо структурну схему усього складнопідрядного речення. Для
пояснення моделей використовуються наступні
позначення: підмет – S, присудок – P, модальне
дієслово – MV, допоміжне дієслово – HV, перший
ступінь порівняння – Komp, сполучник – Konj.
Головне речення позначається як […], а підрядне – як (...). Через косу лінію ( / ) перераховуються
можливі елементи структурної моделі. Так, можливе в конкретному місці розташування присудка (P) або другорядних членів речення. Можливе
й комбіноване використання.
Отже, у головній препозиційній частині у ролі
підмета S виступає особовий займенник wir.
Функцію присудка виконують допоміжне дієслово HV, представлене формою дієслова haben
у першій особі множини та третя форма дієслова auswählen – ausgewählt (Partizip II). Другорядний член речення – додаток, виражений
ввічливою формою особового займенника Sie.
У підрядному реченні часу підмет S – це особовий займенник у першій особо множини wir,
другорядні члени речення представлені іменниками Jurastudenten, Universitäten, числівником
zweitausend, найвищим ступенем порівняння
прикметників Superlativ an den besten, порівнянням mehr als.
Структурну схему наведеного вище речення
записуємо так:
[S + HV + другорядні члени речення + P],
(nachdem + S + другорядні члени речення
P + HV), де S – підмет, HV – допоміжне слово,
P – друга частина присудка, Partizip II.
Наступним кроком аналізу є визначення
складу теми та реми. Також за допомогою аналізу безпосередніх складників визначаємо склад
теми та реми. На цьому етапі дослідження також
необхідно застосовувати метод контекстуального аналізу для того, що б вірно визначити приналежність членів речення до складу теми чи
реми.
До складу теми T входять підмет Wir та додаток Sie, які вже відомі із попередніх речень, про
що свідчить контекст. Ремою R у головному реченні виступає присудок habe … ausgewählt, підрядне речення повністю рематичне R, оскіль-
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ки повідомляється абсолютно нова інформація,
раніше не згадувана і вона нова для головного
героя mehr als zweitausend Jurastudenten an den
besten Universitäten überprüft hatten. На рематичне спрямування підрядної предикативної
частини вказує її розташування у постпозиції,
контекст, до складу реми належать присудок
і група присудка, що зазвичай експлікують рему,
а також другорядні члени речення, які несуть
основне комунікативне навантаження у цьому
повідомленні. Модель актуального членування
записуємо так: [T-R], (R).
Правильна інтерпретація компонентів повинна сприяти виявленню зв’язності тексту, що,
власне, забезпечує цілісність змісту сказаного.
Застосований на цьому етапі дослідження метод елімінації підрядного речення необхідний
для визначення його структурної, семантичної
або іллокутивної обов’язковості. А.П. Загнітко
пояснює елімінацію як виключення (усунення)
відомого та/або невідомого з граматично та/або
стилістично значущою метою, унаслідок чого витворюється функціонально відмінна синтаксична одиниця, маркована внутрішньо текстовою
висхідною або спадною валентністю. Під елімінацією предикативних частин О.Я. Лаврінець
розуміє їх пропуску, спрощення, виключення
[9, c. 86]. Однак, як зазначає О.М. Москальська,
вимоги суворої методики виділення обов’язкового
структурного мінімуму речення (у нашому дослідженні – моделі) зовсім не означає відмову від
врахування семантики речення (його типового
граматичного значення) та лексичного значення
його компонентів [10, c. 28].
Важливим є виокремлення структурного каркасу, тих компонентів речення, які визначають
модель, структурну схему того чи іншого речення
і тим самим є моделеутворювальними компонентами речення-моделі. Основним прийомом скорочення складу речення до структурного мінімуму, що конституює модель-речення, залишається
метод "викреслення". Суть цього методу можна
описати за допомогою дефініції поняття "модель"
за Л.Т. Ломтєвим: модель речення є залишком
після видалення з речення його непостійних
складників або індивідуальних елементів як
з погляду звучання, так і з позиції конкретності
значення [6, c. 71]. Але і цей метод застосовується по-різному. Л. Вайсберг та П. Гребе керуються
смисловим наповненням висловлення. Г. Хельбіг вважав межою структурного мінімуму граматичність речення. Метод "викреслення" Г. Хельбіг ще називав трансформацією елімінації.
У сучасних дослідженнях визначено три
блоки моделей актуального членування складнопідрядного німецького речення [11]. У кожному блоці визначено інваріант та варіанти.
У першому блоці з підрядною постпозиційною
предикативною частиною таких речень-моделей виявилося 12, у другому блоці із підрядною
препозиційною предикативною частиною – 9,
а в третьому блоці із підрядною інтерзиційною
предикативною частиною – 5.
Основну модель першого блоку з тематичним
головним реченням позначено як [T], (R) вона
вказує на те, що склад головного речення повністю тематичний T, а підрядне речення – рематичне R. Наведемо приклад:
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Ihre Ellbogen sind so schwarz wie der Teer an
meinen Füßen. "Das ist die Frau, von der ich das
erste Mal in meinem Leben das Wort bodymilk
gehört habe". – "Komm her, schreit sie. Was ist das?
Was ihr da sprecht? Kroatisch?" (T. Mora, Seltsame
Materie, S. 121).
Тема (Т) представлена Das ist die Frau, а рема
(R) – von der ich das erste Mal in meinem Leben das
Wort bodymilk gehört habe. Тематичну спрямованість головної частини речення встановлено за допомогою контексту: у попередньому реченні мова
вже йшла про згадувану жінку, отже die Frau – це
повтор, використання означеного артикля як засобу актуального членування речення також вказує
на наявність теми. Друга частина речення рематична, оскільки містить нову інформацію, яка не
повторюється в наступній частині надфразної єдності. У цьому складнопідрядному реченні прямий
порядок слів. Найчастіше при такому розташуванні членів речення інформація в синтаксичній
структурі розподіляється від теми до реми, остання
в підрядному реченні виражена прямим додатком,
присудком та обставиною. Постпозиційне розташування підрядної ланки також сприяє розумінню її
як нової, найважливішої інформації. Це найпростіша модель, вона характерна для складнопідрядних
речень з усіма типами підрядних. Комунікативне
напруження, що створилося в межах головного речення, знімається підрядним реченням у постпозиції. Наведемо приклад із використанням такого
постійного елементу моделі, як корелят:
"Ich stand dort, wo ich nur die näselnde Stimme
hören konnte. Diese Stimme schien mir bekannt"
(T. Mora, Seltsame Materie, S. 47).
У цьому реченні тема (T) представлена Ich
stand dort, а рема (R) – wo ich nur die näselnde
Stimme hören konnte. У ролі корелята виступає
логіко-смислова частка dort, яка свідчить про
обов’язкову валентність головної частини складнопідрядного речення відносно до підрядної.
Перша частина складнопідрядного речення рематична, друга повністю тематична. На це вка-

зує контекстуальний аналіз (у наступному реченні рема стає темою Diese Stimme та постпозиційне розташування підрядного речення.
Якщо звернутися до методу "викреслення" для
перевірки та виділення основного синтаксичного
каркасу речення, то отримаємо: головне речення
ich stand, підрядне речення wo ich hören konnte.
Якщо ж мова йшла б про теперішній час, то підрядне речення можна було б записати так: wo
ich höre. Використання умовного способу дієслова
(кон’юнктиву) створює додатковий маркер реми.
Застосовуючи метод елімінації підрядного речення, виявлено, що корелят dort вимагає після себе
підрядної ланки, яка б пояснила зміст головного
речення (стояв там – де?) та зняла інформаційне
напруження, що створене у препозиційній частині.
Значення, які відображають реальні відношення
об’єктивної дійсності у формі загальних логічних
відношень заперечення, обмеження, виділення,
приєднання (семантична функція) та уточнюють
комунікативне членування речення (синтаксична функція), з’являються в реченні за допомогою
логіко-смислових часток. Частки підкреслюють
не тільки граматичний зв'язок між компонентами складнопідрядного речення, але й смисловий.
Далі наводимо структурну схему моделі актуального членування: [S + P / другорядні члени речення
+ P + S / другорядні члени речення], (Konj./ Korel. +
S + другорядні члени речення + P / MV / HV).
Отже, функціональний та структурний методи визначаються основними у методиці побудови
структурно-семантичних моделей актуального
членування складнопідрядного речення та їх подальшого дослідження у семантико-прагматичному аспекті. Передумовою дослідження речення
в різних аспектах стала його поліфункціональність, у якій відображено поліфункціональність
мови. Знаючи засоби привернення увагу у висловлені на найважливішу інформацію, методи та прийоми дослідження синтаксичних структур у різних аспектах, можливо зробити своє спілкування
більш успішним, досягати мети спілкування.
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Редакція наукового журналу
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молодим фахівцям, викладачам, науковцям та іншим зацікавленим особам
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info@molodyvcheny.in.ua статтю та квитанцію вання, ми відправляємо вам лист з інформаціпро сплату вартості публікації наукової єю: «Стаття пройшла рецензування, пристатті (сплачується лише після повідомлення йнята до публікації».
5. Як тільки електронна версія журналу
про прийняття матеріалів). Обов'язково в темі
листа вкажіть науковий розділ журналу, розміщується на сайті, ми повідомляємо вам
про це. Потім, після виходу журналу з друку,
в якому ви бажаєте опублікувати статтю.
3. Редакція рецензує вашу статтю протягом ми відправляємо вам друкований примірник
2–3 днів. Статті студентів публікуються за в потрібній кількості.
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НАУКОВОЇ СТАТТІ:
Наукові статті повинні містити такі необ– висновки з даного дослідження і перхідні елементи (з виділенням по тексту статті): спективи подальшого розвитку в цьому на– постановка проблеми у загальному ви- прямку.
гляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
Автори, які подали матеріали для пу– аналіз останніх досліджень і публіка- блікації, погоджуються з наступними полоцій, в яких започатковано розв'язання даної женнями:
проблеми, на які посилається автор;
– відповідальність за достовірність по– виділення невирішених раніше час- даної інформації в своїй роботі несе
тин загальної проблеми, яким присвячуєть- автор.
ся стаття;
– автори зберігають за собою всі автор– формулювання цілей статті (постанов- ські права і одночасно надають журналу
ка завдання);
право першої публікації, що дозволяє по– виклад основного матеріалу дослід- ширювати даний матеріал із зазначенням
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наукових результатів;
журналі.

Формат статті
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Розмір шрифту основного тексту
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Абзацний відступ (новий рядок)
Нумерація сторінок
Малюнки та таблиці
Формули
Посилання на літературу
Обсяг

A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та підготовлені
у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)
всі сторони – 2 см
Times New Roman (Arial і Courier New для текстових фрагментів)
14 пунктів
полуторний
по ширині
включена
1,25 см
не ведеться
необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони
згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифта
табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту.
Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та
доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
повинні бути набрані за допомогою редактора формул
(внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці
тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються
від 10 до 20 сторінок включно
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СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ НАУКОВОЇ СТАТТІ:
– індекс УДК (у верхньому лівому кутку
– назва статті, прізвище та ім’я автора (-ів),
сторінки);
місце роботи (навчання) англійською мовою;
– назва статті, прізвище, ім’я, по бать– анотація (мінімум 1800 знаків) та клюкові автора (-ів), місце роботи (навчання), чові слова (мінімум 5 слів) англійською мовою;
вчений ступінь, вчене звання, посада мовою
– текст статті може бути українською, рооригіналу статті;
сійською або англійською мовою;
– анотація (мінімум 700 знаків) та клю– список літератури подається наприкінчові слова (мінімум 5 слів) мовою оригіналу ці статті у двох формах: «Список літератури»
статті;
і «References».
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