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Збірник наукових праць 
ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МОРСЬКОГО ДИСКУРСУ  

Юрій Берлінський  
аспірант факультету іноземних мов 

Ізмаїльский державний гуманітарний університет  
Науковий керівник – доц. Четверікова О. Р. 

 
Сучасний погляд на професійне спілкування протиставляє його непрофесійному. У 

лінгвістичній літературі було проаналізовано різні аспекти мови викладачів, лікарів, 
військовослужбовців, юристів, акторів, журналістів, бізнесменів, менеджерів середньої 
ланки, художників. У наукових роботах лінгвістичної спрямованості висвітлюються 
комунікативні стратегії, мовленнєві стереотипи та характеристики стилю представників 
відповідних професій, надано їх стандартизовані мовні портрети. До вивчення професійного 
мовлення також підходять з позицій професійно-маркованих словників, що трактують його 
як підмову тієї чи іншої галузі знання [8, с. 22].  

Дослідженню професійного морського дискурсу останнім часом присвячена значна 
кількість робіт. Наприклад: Г. В. Марусіч «Просодичні особливості морських команд в 
англомовному судноплавному дискурсі та художньому кінодискурсі» [6], «Темпоральна 
організація мовленнєвого акту команди (на матеріалі англомовного судоплавного дискурсу)» 
[7], Н.М. Пріміна «Мовні та соціокультурні особливості морського професійного дискурсу» 
[12], Л. І.Морська «Сутність і класифікація комунікативних стратегій у професійному 
дискурсі» [9], Н. Є. Огородник «Трансформація підходів до навчання морського 
англомовного дискурсу» [10] тощо. Разом з тим та наскільки нам відомо, дослідження, в 
яких було б розроблено загальну концепцію професійного морського дискурсу ще не було 
оприлюднено. 

Ми розглядаємо дискурс як цілісне комунікативне явище, спрямоване на утворення 
тексту з урахуванням комунікативно-прагматичних установок. Цілеспрямованість дискурсу 
означає, що він знаходиться в певній модальності по відношенню до деякої предметної 
області. Він описує, пояснює, прогнозує і т. д. щось, що сприймається як реальний предмет і 
до чого можуть бути побудовані раціональні судження. На думку Г.І. Приходько, поняття 
«дискурс» може бути співвіднесене з поняттям «текст», оскільки вони характеризуються 
аналогічними параметрами – завершеністю, цілісністю, звʼязнісю тощо, однак дискурс 
відрізняється від тексту тим, що розглядається одночасно як процес (з урахуванням впливу 
соціокультурних, екстралінгвістичних та комунікативно-прагматичних факторів) і як 
результат у вигляді фіксованого тексту, тобто текст є результатом вивчення комунікативного 
акту в статиці, а дискурс – у динаміці, з обовʼязковим і неодмінним урахуванням усіх 
аспектів процесу комунікації [11, с. 109]. Увагу вчених привертає мовна організація з 
погляду її співвіднесеності з конкретним змістом тексту, авторська інтенція та 
комунікативно-прагматичний ефект. змінюється обʼєкт дослідження, система координат при 
їх описі: замість предметів і подій одиницями дослідження стають мовленнєві акти і дискурс, 
при цьому опис просторово-часових рамок обʼєкту змінюють соціально-психологічні 
характеристики: хто сказав, кому, як, про що, з якою метою. Виявляється інтенсивне 
дослідження мови на границі гуманітарних наук та філософії, культурології, соціології, 
семіотики, літературознавства, зʼявляються такі галузі, як: соціолінгвістика, 
прагмалінгвістика, когнітивна лінгвістика, лінгво-культурологія, котрі потребують певної 
методологічної основи наукового аналізу. 

Професійна мова в комунікативному плані являє собою особливий різновид дискурсу, 
що відрізняється як від моделі інституційного дискурсу (педагогічного, медичного, 
дипломатичного та інших) за визначенням В.І. Карасика [5], так і від моделі ділового 
дискурсу, котрий висвітлює В.Г. Борботько [2]. У першому випадку мається на увазі 
уточнення змісту інституційного дискурсу за основними параметрами його вивчення – мета, 
учасники, хронотоп, цінності, стратегії, жанри, прецедентні тексти, в другому випадку 
мається на увазі протиставлення двох основних типів дискурсу – ділового, мета якого 
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спрямована назовні, в пізнавальну або практичну предметну діяльність, та ігрового, мета 
якого полягає в ньому самому і знаходить вираз у художній творчості, грі, спілкуванні 
заради спілкування.  

Професійний дискурс у певній мірі перетинається з інституційним, але вельми 
поширеною виявляються ситуації, коли добре знайомі між собою професіонали спілкуються 
неформально, проте здійснюють спілкування за професійною тематикою. Прикладом такого 
дискурсу може бути діалог вчених в кулуарах конференції, коли йде жваве обговорення 
дискусійних проблем науки. У цьому сенсі власне інституціональним слід визнати тільки той 
тип професійного спілкування, який має місце в діалозі представника певного закладу і 
людини, яка до нього не належить, наприклад, лікаря і пацієнта або адвоката та його клієнта. 
Протиставлення ділового та ігрового спілкування є розвитком ідеї відомого культуролога 
Й. Хейзінги [13]. В його розумінні діловий дискурс не є першочерговим при спілкуванні.  

На наш погляд, професійний дискурс базується на спеціальній підготовці як мінімум 
одного з учасників такого дискурсу і тематичному обмеженні спілкування рамками 
відповідної предметної діяльності. Зауважимо, що така підготовка може бути як 
теоретичною, так і суто практичною. Ми не зводимо професійне спілкування і професійну 
мову до переліку професій, що вимагають неодмінно вищої освіти. Наприклад, представники 
багатьох видів діяльності, що не вимагає спеціального диплома, ведуть цілком професійну 
розмову між собою або з клієнтами (робітники сфери послуг, будівельники, теслі і т. д.). 
Відповідно, в нашій роботі виділяються наступні параметри професійного мовлення: 1) 
професійно осмислена предметна сфера; 2) інструментарій; 3) професійні оцінки якості 
роботи; 4) професійно марковані стратегії комунікативної поведінки; 5) професійна 
самопрезентація. 

Професійно осмислена предметна сфера включає визначення і детальне позначення 
сфери застосування спеціальних знань і практичного досвіду. На відміну від повсякденного 
знання професійне знання є досить докладним. Деталізація сфери професійної діяльності 
вимагає спеціального позначення предметів і явищ за допомогою вживання термінів, 
професіоналізмів, жаргонів, фразеологізмів.  

Професійна підготовка не зводиться тільки до навчання людей назвам фрагментованої 
предметної сфери, але такі назви є неодмінним компонентом професійного знання. У плані 
професійного мовлення можна протиставити три типи одиниць, за допомогою яких 
позначається предметна дійсність: 1) непрофесійні позначення, якими користуються при 
необхідності люди, які не належать до професійної сфери; 2) нейтральні професійні 
позначення, якими користуються фахівці з нефахівцями; 3) емоційно-марковані (іноді 
жаргонні) професійні позначення, якими користуються фахівці, як правило, спілкуючись між 
собою.  

Ми можемо відокремити нейтральне і емоційно-марковане професійне позначення 
предметної сфери, яке в першому випадку буде набагато точнішим, ніж в повсякденному 
спілкуванні (vessel, ship – balker), у другому випадку позначення стає менш точним, як-от: 
«hard stone», а не «diamond». Більш точне позначення предмета відображає специфіку 
спеціального знання, виділення більшого числа значущих ознак. Навмисне розмивання 
точності може бути своєрідною мовною грою у колі представників відповідної галузі знання 
і має на меті експресивне позначення предмета мовлення, «Our captain is ahead of the pack» у 
значенні «більш успішний, ніж інші члени команди». Або «What is our game plan for dealing 
with our new competitor?»  у значенні «стратегія для досягнення успіху». 

Наступною характеристикою професійного спілкування є позначення особливих 
артефактів – інструментів професійної діяльності. Сюди ми можемо віднести у вузькому 
сенсі слова, що позначають предмети, призначені для виконання професійної діяльності 
(valve disk, look out; cam-shaft), в широкому сенсі – слова, що поєднують поняття, за 
допомогою яких професіонал здійснює процес, а також осмислює і переробляє інформацію 
(notice of readiness; fishing log; exhaust manifold; general overhold).  
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Професійна мова передбачає професійну оцінку якості роботи. В цьому плані 

протиставляється загальна оцінка в термінах «добре» та «погано» і спеціальна оцінка, що 
виражається в спеціальних аксіологічних формулах, прийнятих в тій чи іншій сфері 
діяльності. Загальну оцінку виконаної роботи дають непрофесіонали або клієнти. 
Професіонали дають оцінку у вигляді приватної або прямої/непрямої кваліфікації. Для 
певних видів діяльності такою позитивною оцінкою є констатація повернення ситуації до 
норми, завершення дорученої роботи, виконання завдання. Професійна оцінка, як і 
непрофесійна, існує в двох основних модусах – позитивному і негативному. Негативний 
модус професійної оцінки часто виражається як констатація непрофесіоналізму.  

Професійно-марковані стратегії комунікативної поведінки зводяться, на наш погляд, 
до визначення предмета, тобто того, що належить виконати, до оцінки реальності виконання 
поставленого завдання, до визначення конкретних умов виконання цього завдання, термінів, 
складнощів, чинників, що сприяють або перешкоджають виконанню поставленої мети.  

Заслуговують на увагу професійно-значущі комунікативні стратегії, які виділяються 
Т. М. Багдасарян і Н. В. Варнавських: 1) участь або неучасть в мовній події; 2) впевнена або 
невпевнена мовна поведінка мовця; 3) формування у адресата відношення до мовної події; 4) 
акцентування або не акцентування певних елементів висловлювання [1, с. 6-7; 3, с. 8].  
Означені стратегії можуть бути застосованими при дослідженні здійснення професійного 
морського спілкуання. 

Комунікативна стратегія являє собою прагматично обумовлений вибір певної лінії 
комунікативної поведінки і в цьому плані не зводиться тільки до позиціонування учасників 
спілкування. Таке позиціонування представляє собою один з аспектів спілкування. С. Іссерс 
справедливо вважає, що комунікативні стратегії в цілому розбиваються на два класи – 
основні (когнітивні) і допоміжні (прагматичні, діалогові, риторичні) [4, с. 106]. Перші 
повʼязані з досягненням основної мети спілкування, другі – з пошуком оптимальних способів 
для реалізації цієї мети (інакше кажучи, стратегії, що відповідають на питання «What?», і 
стратегії, які відповідають на питання «How?»). Професійне ставлення до дійсності є 
цілеспрямованою діяльністю з освоєння світу, тобто пізнання і перетворення дійсності. У 
процесі цієї діяльності люди вступають в комунікацію з колегами і клієнтами. Відповідно, 
представляється можливим виділити два типи професійних комунікативних стратегій - 
визначати завдання і визначати підходи до його вирішення. Перше завдання обговорюється з 
клієнтами, з тими, хто звертається до професіонала з проханням або завданням, друге 
завдання обговорюється в колі професіоналів. Ці обидва завдання співвідносяться з 
когнітивними стратегіями і уточнюються в наборі допоміжних стратегій. 

Професійна самопрезентація являє собою позиціонування професіонала перед іншим 
професіоналом або клієнтом. Отже, професійний дискурс – особливий аспект розгляду 
спілкування, ключовою ознакою якого є потреба клієнтів у вирішенні практичної або 
теоретичної задачі, що вимагає спеціальної підготовки з боку людей, які професійно 
займаються певною діяльністю. До числа конститутивних ознак професійного дискурсу 
можна віднести наступні параметри професійного мовлення: 1) професійно осмислена 
предметна сфера; 2) інструментарій; 3) професійні оцінки якості роботи; 4) професійно 
марковані стратегії комунікативної поведінки; 5) професійна самопрезентація. Подальше 
дослідження професійного морського дискурсу передбачає пояснення його тематичних 
рамок, учасників спілкування, форми реалізації мовлення, його емоційно-оцінну складову 
тощо. 
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ДЕЯКІ ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ 
КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК  

У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ФІЛОЛОГІВ 
Анастасія Бражнікова 

аспірантка педагогічного факультету 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – проф. Кічук Я.В. 
 

Однією із сфер, найбільш схильних до змін в соціальному середовищі, є 
університетська освіта. За умов викликів сьогодення зазначене набуває особливого значення 
для українського соціуму. У даний час українська вища школа вступила на шлях інтеграції у 
міжнародний освітній простір. 

Для того щоб зробити навчання іноземних мов більш професійним і соціально 
орієнтованим, а також допомогти випускникам вітчизняних університетів реалізувати свій 
потенціал у професійній сфері, необхідно організувати освітній процес із урахуванням 
вітчизняних реалій, коли випускник має бути конкурентноздатним, адже ж йдеться про 
ймовірну реальність життєдіяльності сучасного випускника вишу – самостійно віднаходити 
площину застосування професійних знань і навичок, і умінь навіть на перших етапах після 
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університетського буття. З огляду на зазначене особливого загострення набуває питання про 
засновничі принципи і методи розвитку продуктивних комунікативних навичок випускників 
саме філологічних спеціальностей.  

Відтак, доцільно проаналізувати можливості розвитку навичок усного та писемного 
мовлення, а також визначити передбачуваний рівень комунікативної компетентності 
здобувачів освіти у цих видах мовленнєвої діяльності. 

Підкреслимо, що сучасні дослідники єдині у визнанні того, що досить важко 
однозначно визначити поняття «комунікативна навичка». Існує широкий спектр підходів до 
цього питання. З огляду на різні акценти щодо сутності комунікативної навички, можна 
спробувати дати визначення для кожного з них. Так, у фізіологічному сенсі комунікативна 
навичка – це допоміжне закриття звʼязків, що проводяться на основі системи мовних 
динамічних стереотипів для вирішення проблем зв'язку. В активному контексті 
комунікативна навичка є свідомою діяльністю, заснованою на системі підсвідомих дій, 
спрямованих на вирішення комунікативних завдань. З огляду на предметну специфіку 
психології, комунікативна навичка є новим якісним утворенням, яке дає можливість 
керувати мовною діяльністю в процесі вирішення комунікативних проблем [3]. 

У нашому розумінні кожне з вищезазначених визначень є суттєвим у конкретній 
площині осмислення. Дійсно, дуже важко дати універсальне визначення терміна 
«комунікативна навичка», оскільки йдеться про надзвичайно багатогранне, багаторівневе і 
багатовимірне явище. Натомість, якщо згорнуто, то комунікативну навичку можна 
схарактеризувати як здатність особистості мобілізувати досвід і інтегрувати його практично. 

Очевидно, що визначення, засновані на одній якості, а також ті, в яких містяться всі 
якості комунікативної навички, не можуть відповідати стандартним правилам визначення. 
Причина цього буде полягати, з одного боку,  в можливих обмеженнях такого визначення, а з 
іншого – в тому, що текстово воно повинне виражати ще й суть концепції, а не відображати 
лише її якісні ознаки. 

Науковці, підкреслюючи наявність у феномені «навичка» інтелектуального 
компонента, акцентують на ролі в ній досвіду як «уявної діяльності певного рівня, заснованої 
на діях нижчого рівня». Більш того, процес отримання знань розглядається як процес 
накопичення знань і освоєння того, як ці знання працюють. Останнє ж тісно пов'язане з 
мисленням особистості. 

Відтак можна стверджувати, що комунікативні навички віддзеркалюють одночасно і 
аспект, і способи освоєння навички. 

Однак слід зазначити, що означений підхід охоплює тільки два компонента навичок 
комунікації. І, на жаль, не відображає основну сутність комунікаційного досвіду як дії. 

До зазначеного додаємо ще й таке: комунікативною навичкою є здатність керувати 
мовною діяльністю в умовах вирішення комунікативних проблем. На наше переконання 
такий формат визначення є коректним і фундаментальним. 

Вкрай важливо у контексті компонентної структури навичок комунікації розуміти, що 
є випадки, котрі не дозволяють адекватно побудувати практичну основу для розвитку 
комунікативної навички, не усвідомлюючи суті предмета навчання. 

Аналіз наявних у цьому відношенні дослідницьких позицій не дозволяє дійти 
консенсусу. Адже ж у цілому, різні дослідники описують різні компоненти комунікативної 
навички [1,2,3]. Водночас, найбільш послідовною і виваженою точкою зору щодо виявлення 
компонентів комунікативної навички вважаються судження Пассова Ю. І. [3], а саме: 
важливо розрізняти компоненти двох рівнів – аспекти навичок і навички спілкування. 

Хоча окреслена класифікація є досить ідеалізованою, тим не менш, з педагогічної 
точки зору, вона представляється суттєвою, оскільки ставить більш-менш чіткі завдання для 
етапів освоєння матеріалу і розробки комплексу вправ на цій основі. 

Так, за логікою міркувань науковця, на першому рівні повинні виділятися такі групи 
навичок (підсистем): лексика, граматика і вимова при навчанні усного мовлення та лексика, 
граматика і графіка при навчанні писемного мовлення. 
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На рівні самої навички комунікації, наприклад, в розмові, необхідно розрізняти 

навички оперативного характеру і мислення. 
Таким чином, кожна навичка повинна бути розроблена і вдосконалена за допомогою 

вправ, спрямованих на розвиток конкретного типу мовної діяльності особистості. Постає 
питання такого змісту: а якими є механізми підготовки усних та письмових тверджень? 

З нашої точки зору, актуальність вибору комунікативних навичок усного та 
писемного мовлення, як обʼєктів розвитку, може бути виправдана кількістю 
психолінгвістичних факторів, які доводять схожість механізмів підготовки усних і 
письмових тверджень іноземною мовою. Варто виходити з того, що як усне, так і письмове 
твердження є результатом формування мотиву або «наміру мовлення». Відтак, на підставі 
мотиву і інших чинників програмується граматично-семантична сторона висловлювань, 
включаючи граматичну реалізацію висловлювань і вибір слів, моторне програмування 
компонентів висловлювань, вибір звуків і саме «результат». Що стосується підготовки 
письмових повідомлень, то механізм полягає у втіленні звукового коду в графічний код. 
Таким чином, у всіх випадках використання усного та писемного мовлення існує два етапи 
використання коду: 1) кодування або декодування, що призводить до вироблення звукового 
коду, і 2) кодування з використанням графічного коду [2]. 

Маємо зазначити позицію науковців і відносно наступного: при викладі думок в 
письмовій формі, ця діяльність доповнюється обʼєднанням елементів звукової комунікації і 
тих чи інших графем, руховою активністю, що супроводжується внутрішнім монологом. Як 
зауважує Зимня І.О., вимова в процесі очікуваного письмового твердження може вирізнятися 
інтенсивністю в залежності від складності письмового повідомлення і рівня володіння 
іноземною мовою [2]. 

Широко відомою є домінуюча серед науковців думка про те, що передчасність у 
внутрішній мові не є обовʼязковою умовою для реалізації писемного мовлення, а тільки 
звичкою, котра привнесена з рідної мови. При цьому стверджується, що, незалежно від того, 
чи є внутрішня вимова компонентом писемного мовлення або тільки звичкою, факт усної 
передчасності має велике педагогічне значення при викладанні мови та письма. [2,3]. 

Отже, два етапи формування мови в письмовій формі і наявність усної передчасності 
визначають звʼязок між письмовим і усним виступом. Різниця між усним і письмовим 
висловлюваннями зводиться до того, що в першому випадку процес формування 
закінчується звуковим виробництвом і вимагає високого ступеня автоматизації, в той час як 
для написання – тільки перший етап, а в процесі написання – зміни, доповнення і 
виправлення можливі. Таким чином, як зауважують фахівці, писемне мовлення, в свою 
чергу, може виступати в якості важливого засобу сприяння розвитку усного мовлення [3]. 

Справа в тому, що доцільність і актуальність розвитку комунікативних навичок 
говоріння та письма привертають ще один аспект порушеної проблеми. Порівняльний аналіз, 
який включає як психолінгвістичні, так і психофізіологічні характеристики, доводить 
можливість і педагогічну доцільність розвитку продуктивних комунікативних навичок. А 
саме: 

• говоріння і письмо є початковими комунікативними процесами, стимулюючими 
слухання і читання; 

• як усне мовлення, так і писемне відносяться до продуктивних видів мовленнєвої 
діяльності. Людина створює голосове повідомлення за допомогою говоріння та письма. Крім 
того, з психофізіологічної точки зору, в обох видах мовленнєвої діяльності бере участь так 
званий аналізатор мовного і звукового двигуна. Письмо, як вид діяльності, здійснюється на 
основі моторних звʼязків, візуально-графічних і мовних образів лінгвістичних явищ. Ці 
звʼязки реалізуються в графічних і каліграфічних навичках - матеріальній основі писемного 
мовлення. 

10 



Збірник наукових праць 

• за способом формування і формулювання думок говоріння є вираженням 
зовнішнього усного способу формування і формулювання думок в усній формі. Письмо 
закріплює письмові, а іноді й усні способи формування і формулювання думок. 

Не менш суттєвим уважаємо і те, що існує нерозривний звʼязок між усіма 
комунікативними навичками. Навички усного та писемного мовлення схожі і 
взаємоповʼязані. Характерною особливістю відносин між усним та писемним мовленням є 
те, що перше стає основою для другого. Писемне мовлення вимагає опори на усне мовлення, 
оскільки перш ніж навчитися писати, людина повинна спочатку оволодіти своєю усною 
мовою. Відносини між усним та писемним мовленням не односторонні, а взаємні. Писемне 
мовлення виникає не тільки під впливом усного мовлення, а й впливає на нього. У той же час 
розвиток комунікативних навичок в писемному мовленні саме здатний впливати на розвиток 
інших видів мовної діяльності. 

Отже, з метою підвищення професійної та соціально-орієнтованої спрямованості 
викладання іноземної мови в університеті і надання допомоги випускникам закладів вищої 
освіти в реалізації їх потенціалу в професійній сфері має сенс організовувати навчання у 
певній відповідності до сучасних вимог суспільства і нових умов, за яких випускник, 
починаючи з перших кроків після закінчення навчання, буде прагнути до впровадження 
набутих професійно-орієнтованих знань і навичок спілкування. Адже ж, своєрідність 
сучасного соціального суспільства полягає не лише у стимулюванні знань іноземної мови в 
цілому, але і цілеспрямоване навчання іноземної мови з урахуванням специфічного 
характеру професійної діяльності майбутніх фахівців. 

 
 
 
 
 
1. Гуврич П.Б. (2012). Обучение неподготовленной речи. Иностранные языки в школе. 

Вып.8. С. 11-17. 
2. Зимняя И.А. (1985). Психологические аспекты обучения говорению на 

иностранном языке: Кн. для учителя. 2-е изд. М.: Просвещение. 160 с. 
3. Пассов Е.И. (1991). Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. 

М.: Просвещение. 223 с. 
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The study of the lexical and semantic field is an important area of modern linguistics. 

Lexical units in modern linguistics are treated as a significant part of any language. Their analysis is 
carried out using field research. The field approach is quite effective as it allows to expand the 
internal language system. The field theory actualizes the problems of lexical and semantic fields, 
their structural hierarchy, typology, and principles of lexeme accumulation. 

The aim of the article is to show the peculiarities of lexico-semantic field «Crime» in 
English detective prose. The purpose is to define the most common lexical units defining «Crime» 
in Arthur Conan Doyle’s stories «A Scandal in Bohemia», «The Five Orange Pips» and «The 
Engineer’s Thumb».  

The problem of lexico-semantic field was studied by a lot of scientists, among which A. 
Kalyuzhna, M. Kochergan, Т. Kurenkova, L. Lysychenko, O. Selivanova and many others. O. 
Selivanova describes any lexical-semantic field as a semantic and paradigmatic formation, that has 
some independence and peculiar structural features that represent a mutual non-traditional 
component in the definition, its nuclear-peripheral structure, and zones of semantic changes 
[4, p. 25].  

Detective formula gets its own unique content in each specific work of a particular author. In 
the structure of a detective work, three stages are traditionally distinguished: the mystery (usually a 
crime), the course of investigation and exposure (the disclosure of the crime). These elements 
correspond to the beginning, climax, and denouement of any work of art. 

For the analysis of lexico-semantic field «Crime» detective genre was selected as it abounds 
with the vocabulary, referring to violent human actions. Words and phrases of lexico-semantic field 
«Crime» can be divided into separate groups, which make up the core of the field. In general, there 
are six groups [1; 2; 3]:  

1) the designation of offenses and criminal actions (arson, shoplifting, hijacking, burglary, 
parricide, to forge, kidnapping);  

2) the designation of criminals (a crook, a burglar, a robber, a drug pusher, a killer);  
3) words and phrases that directly relate to the wiretapping of the case in  the court (to give 

evidence, to question smb closely, settle out of court, to bring in the verdict, to defend smb in court);  
4) the designation of police officers and courts (coroner, the jury, probation officer, judge, 

barrister, solicitor, lawyer, prosecuting attorney);  
5) the designation of punishment (capital punishment, cruel and unusual punishment, severe 

punishment, corporal punishment, light sentence, suspended sentence, life sentence);  
6) to denote illegal human activity (bribery, terrorism, drug-trafficking, gambling).  
The core of the lexico-semantic field «crime» is the word crime, it includes 8 subclasses: 

murder, robbery, criminal, case, court, lawyer, punishment, offense. The periphery of the core was 
also established, consisting of lexical units that are distant in their own meaning from the core. The 
periphery of the lexical-semantic field «crime» consists of the following units: physical attack, a 
law breaker, to break the law, judge, the jury, to arrest, to accuse, evidence. 

The core of the lexico-semantic field «Crime» in C. Doyle’s stories is the lexeme «Crime», 
which combines synonyms (offense, breach, misdeed, trespass, felony) on the basis of the integral 
meaning «violation of the law». 

The specified semantic meaning «violation of the law» is associated with the lexemes: 
murder, robbery, poisoning, theft, burglary, blackmail, fraud, forgery, assault and murder, which 
are correlated with the lexeme crime, denoting a common generic concept, and names the types of 
crimes.   

Lexico-semantic field «Crime» in A.C. Doyle’s story «A Scandal in Bohemia» include such 
vocabulary as: blackmailing, burglars, crime, case, investigation, legal, affair, breaking the law, 
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running a chance of arrest, a specialist in crime, lawyer, burgle, injure, injured, hurt, dead, die, 
gang, accomplice, suspicious, scandal.  

The main theme of the story is a blackmail, which could cause the political scandal: «If this 
young person should produce her letters for blackmailing or other purposes, how is she to prove 
their authenticity?» [5, p. 11]. 

Lexico-semantic field «Crime» in A.C. Doyle’s story «The Five Orange Pips» include the 
following vocabulary: cases, details, dead man, wound up, circumstances, violence, crime (2), 
anxiously, anxiety, fear, scandal, details to the case (7), was wrongly accused of cheating at cards, 
essential facts, commencement of the affair, a hereditary matter, death (7), palpitate with horror, 
overpowering terror, lawyer (2), sign of violence (2), jury (4), a verdict of suicide, suicide (2), 
police, death from accidental causes, murder, footmarks, robbery, sinister (2), inheritance, danger, 
met his end, inspector, accident (2), warnings, policeman, evidence, revenge, law (2), to punish the 
guilty parties, threaten, imminent danger, safety, guard, deduce, the chain of events, a series of 
incidents, a solution, a coroner’s jury, rifle, terrorizing, murdering, outrages (2), outbreaks , 
perpetrators,  police-constable, water-police,  traces of violence, victim, matter, gang, police (2), 
suspicion, badly wanted upon a charge of murder, murderers. 

The story tells about a hereditary matter «It is a hereditary matter, so in order to give you an 
idea of the facts, I must go back to the commencement of the affair» [5, р. 106]. 

Lexico-semantic field «Crime» in A.C. Doyle’s story «The Engineer’s Thumb» include such 
words and word combinations as: deductive methods, facts, events, accident, blood, bloodstains, 
unwound, bled considerably, bleeding, horrify, the wound (2), murderous (3), police (3), the official 
police (2), detail (2),  bandage, convincing evidence, justice, suspicious (2), matter, commit, fear 
(3), frightened, pain, painfully, death (2),  danger, wound, inspector, gang, criminals, to fall into the 
hands of justice, colonel, unconscious, danger.  

The story describes the matter about the case of counterfeiters «We have known for some 
time that a clever gang was at work» [5, р.222]. 

The research has found out that lexico-semantic field «Crime» include not only certain 
common words and legal terms (kidnapping, robbery, assassination, hijacking, poaching, 
manslaughter), but also two-component phrases (capital punishment, juvenile crime), three-
component phrases (to impose a suspended sentence, to be above suspension) and multi-component 
phrases (to pass verdict on an accused person, bring a case into court, gang of drug smugglers). 

The results of the research have shown that the most often used words, belonging to the 
lexico-semantic field «Crime» are: death, case, police and  murder. 

The research showed that in A.C. Doyle’s stories the composition of the lexico-semantic 
field «Crime» is more official and broader in the field of investigation and police than in the 
language of other authors such as Agatha Christie. 

To the research prospects we can refer the comparison between the peculiarities of lexico-
semantic field «Crime» in different languages. 

 
1. Калюжна А.Б. (2017). Лінгвокогнітивні підстави взаємодії ключових концептів 

детективного дискурсу. Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. Харків. Вип. 85. 
С. 88-95. 

2. Калюжная А.Б. (2016). Лексико-семантическое поле ключевых концептов 
детективного дискурса. Вестник Казахского гуманитарно-юридического инновационного 
университета. № 3 (31). С. 80-84.  

3. Куренкова Т.Н. (2006). Лексико-семантическое поле и другие поля в современной 
лингвистике. Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета имени 
академика М.Ф. Решетнева. Красноярск. С. 173-178. 

4. Селиванова Е.А. (2002). Основы лингвистической теории текста и коммуникации. 
К.: ЦУЛ, «Фитосоциоцентр». С. 336. 

5. Doyle A.C. (1994). The Adventures of Sherlock Holmes :  [collection of stories]. New 
York: Penguin Books. P. 302. 
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A disciplinary approach to the study of an object implies the usage of notions and 

categories, as well as a methodology of analysis, elaborated within a particular discipline.   
An interdisciplinary approach is realised in at least two directions. Firstly, it presupposes 

expansion of the set of categories and methods of analysis at the expense of those from other 
disciplines. Let us call it a centrifugal vector of interdisciplinarity (see Fig.1) 

 
Fig. 1  Interdisciplinary investigations: a centrifugal vector 

 
Secondly, an interdisciplinary approach is a cooperative study of an object when it is placed 

into the sphere of scientific reflection of researchers working in different fields of science and/or 
belonging to different academic schools of thought. It is a synthesis of methods and concepts of two 
or more disciplines. Let’s call it a centripetal vector of interdisciplinarity (see Figure 2). 

The interdisciplinary methodology is a horizontal, associative network of links, integrating 
experience, modes of thinking and methods of particular scientific fields. The disciplinary 
methodology is vertically structured, digging into the depths of the object of investigation, and more 
or less limited by the boundaries of its own discipline. 

 
Fig. 2  Interdisciplinary investigations: a centripetal vector 
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It is worth noting that contemporary science is at such a stage of development when, in fact, 

there can hardly be found a phenomenon that would be an object of research within only one, 
autonomous discipline. Both man, nature, society, and even language are no more mono-
disciplinary objects of analysis. Moreover, interdisciplinary projects seem much more fruitful due 
to the possibility to widen a researcher’s world outlook, to improve his/her investigational skills, to 
form a holistic view of the reality.  

Synergetics suggests integrity of methods elaborated in various disciplines and a variety of 
models to represent the complexity of organic and inorganic systems.  

Successful application of the concepts and methods of the synergetic approach to the 
description of biological, physical, historic, social, and even economic phenomena has revealed 
similarity, if not universality, of principles of evolution of complex systems. As a result, synergetics 
has made it possible to launch a wide variety of interdisciplinary interrelationships, among them 
mathematical physics, mathematical history, social government, neurosynergetics, meteorology, 
geodynamics, prognostics, to name a few.  

Synergetics is regarded as a new stage in the development of the theory of systems with 
special emphasis on issues of evolution and phase shifts. The methodological peculiarity of 
synergetics consists in the study of the development processes as a multi-stage self-regulation of a 
certain structural unity. Synergetics has changed our world outlook by representing reality as open, 
ever-changing, non-linear, and infinite in the choice of alternatives of further development. 

 Synergetics is seen as a specific theoretical and methodological platform, systematizing 
numerous fragments of knowledge about the external world obtained by science and integrating 
them into a comprehensive image of the world. Interdisciplinarity of synergetics is in the synthesis 
of methods and research techniques elaborated and implemented in natural sciences dealing with 
open, dynamic, self-organising complex systems, developing non-linearly in different 
environments. It is a holistic perception of the world in which everything is interconnected and it 
never stops changing.  

Linguistic synergetics emerged in the 1990s as an interdisciplinary approach to language 
studies through the conceptual network and methods of synergetics. Linguistic synergetics can be 
defined as a methodological approach to the description of the dynamic space of language, by 
which a successive change of states of a language system is understood.  

The methodological and conceptual basis of linguistic synergetics is constituted by 
philosophy, linguistics, and synergetics. It is philosophy that helps to reflect upon fragments of 
knowledge obtained in separate disciplines and to synthesize them into a comprehensive world 
image. In its turn, synergetics offers an effective interdisciplinary approach to studies of various 
self-organising complex systems, their main stages of development, phase-shifts, fluctuations, 
bifurcation zones, and so on. Since a human language is an open, self-developing, complex system, 
a synergetic approach to the study of various aspects of its structure and functioning is not only 
possible, but seems absolutely necessary. That is why the emergence of linguistic synergetics is 
seen as a natural process.  

The multidimensional ontology of language makes it possible to employ the synergetic 
methodology in the various studies of language. At the present stage, linguistic synergetics includes 
text synergetics, discourse synergetics, idiolect synergetics, synergetics of speech deviations, 
synergetics of word-formation, and synergetics of language changes (diachronic synergetics). Thus, 
text synergetics aims at establishing the text parameters which enable such a complex sys-tem as 
text to spontaneously form its spatial characteristics. One of the tasks in discourse synergetics is to 
reveal the principles of successful communication and the ways of verbal (communicative) 
influence on human behaviour. Idiolect synergetics comes close to social linguistics and is directed 
at the study of peculiarities of the language used by people belonging to a certain social group. 
Synergetics of speech deviations has much in common with psycholinguistics and aims to disclose 
the mechanisms of speech impairment. As for diachronic linguosynergetics, it deals with principles 
of language change and development. It is closely connected with historical linguistics and aims at 
understanding the main stages of language evolution, including the emergence of language, the 
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peculiarities of its non-linear development (gradual at times and sometimes fast), the coherent 
behaviour of its components and subsystems, the impact of external factors (including language 
contacts) on language structure, etc. Diachronic synergetics offers a new angle on the dynamic 
language system, while implementing new principles of the synergetic analysis and synthesis will 
contribute to the theory of complex systems evolution.  
Linguistic synergetics is a new stage in the investigation of language as an open, self-regulating 
system. The system’s equilibria have been fully described within ‘conventional‘ linguistics and its 
branches, while linguistic synergetics aims at the study of language at the change point, in the 
situations of restructuring and re-organisation caused by external influence.  

Language is known to be undergoing changes all the time; however, its various levels and 
subsystems are changing at a different rate. In spite of any alterations, language remains capable of 
performing its communicative functions in society not only among contemporaries, but also 
between generations. Consequently, the main task of linguistic synergetics is to reveal, describe, 
and explain the mechanism of the inner dynamic structure of a language using research principles of 
synergetics as a paradigm of complexity. Diachronic synergetics, in particular, aims at modelling 
and interpreting phase-shifts of the system, as well as at projecting possible variants of its change 
depending upon many-directional bifurcations and a variety of potential attractors. The main idea of 
diachronic synergetics lies within the multi-directional, non-linear evolution of a language system. 
The concept of non-linearity is the most essential for language development. 
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Мода – один з найбільш складних і мінливих феноменів сучасної культури. 
Безсумнівно, мода в тому стані, в якому ми спостерігаємо її сьогодні – це явище споживчої 
культури. Сучасна мода – це система, в якій неможливо однозначно робити висновки, 
розглядаючи її з якоїсь однієї позиції. Даний феномен сьогодні цікавий практично всім 
гуманітарним наукам, і кожна підходить до нього зі своєю точки зору. Соціологи 
звертаються до моди як до складного соціального явища з обозначенними ознаками і 
функціями, для психологів це певна форма масової поведінки, а також певний спосіб впливу 
на особистість, культурологи та філософи розглядають моду як «естетичний засіб для 
вираження ідей, бажань і переконань, що циркулюють в суспільстві» [3, с. 48], а лінгвісти 
аналізують словниковий склад текстів модного дискурсу. 

Сучасна мода ускладнилася, трансформувалася, змінюються і механізми її 
поширення. Класичні теорії сьогодні вже не можуть в повній мірі описати зміни, які 
відбуваються з модою в сучасності, але й не можна сказати, що вони повністю ісчерпали 
себе. Так, наприклад, функції моди обʼєднати і індивідуалізувати перестають бути 
визначальними для даного феномена. Будучи дзеркалом епохи, мода як значуща складова 
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культури відображає зміни, які відбуваються в суспільстві. Звісно, це знаходить своє 
відображення і у текстах, які обслуговують таку сферу людської діяльності. 

На початку двадцять першого століття всесвітня глобалізація зачіпає багато сфер 
людської діяльності, в тому числі і мову, як основний інструмент комунікації. Дослідження 
питання термінів є однією з найбільш актуальних проблем сучасної лінгвістичної науки. Цій 
темі присвячені роботи багатьох зарубіжних лінгвістів, таких як, В.С Виноградов, В.Г Йебра, 
Х.Г Капус, Л.П. Крисін, Е.В. Маринова, Н.Ф Міхєєва, Х.Г. Морено де Альба, Г.В. Степанов 
та ін. 

Сьогодні все, що повʼязано з модою, знаходиться на піку популярності. Про модної 
індустрії пишуть книги, знімають телевізійні передачі і фільми, зʼявляється велика кількість 
модних видань, дуже престижним стає відвідування різних тижнів мод і інших заходів, 
кількість яких не піддається рахунку, моду вивчають в університетах [1; 2].  

Дизайнери і головні редактори глянцевих журналів – це медійні персонажі, інтерес до 
яких чи не більший, ніж до представників сценічних професій. В модний бізнес залучено 
безліч структур, в ньому працює незліченна кількість людей. Дизайнери, журналісти, 
критики, редактори, видавці, моделі, стилісти, фотографи, зірки кіно і шоу-бізнесу – і це ще 
далеко не всі професії, потрібні в модній індустрії. Мода – це міжнародний бізнес, і поняття 
глобалізації притаманне йому нітрохи не менше, ніж будь-який інший галузі. На 
сьогоднішній день лінгвістичний аспект мови моди мало вивчений [4, с. 48]. Однак 
поступово даний напрямок набуває все більшої популярності.  

Предметом нашого дослідження є терміни моди в сучасному англомовному мас-медіа, 
а об’єктом – їх функціональний аспект існування. Дослідження проводиться на базі 
англомовних версій міжнародних журналів моди, таких як «Vogue», «Elle», «Harper’s 
Bazaar», «Glamour» та інших. 

Проблемно-тематичні та функціональні особливості модних журналів обумовлюють 
превалювання в них групи іноземних слів, що відносяться до сфери споживання. Тематичне 
розмаїття дозволяє диференціювати її на кілька розрядів з урахуванням виявлення основної 
предметної категорії:  

- засоби вдосконалення естетичних зовнішніх даних індивіда (косметичні, 
парфумерні вироби, косметичні процедури): спрей (англ. spray – бризки; розпорошуваюча 
косметична рідина), тонік (англ. tonic – тонізуючий; тонізуючий косметичний засіб), пілінг 
(англ. peel – ошкурівати, сильно шкребти; в косметології – видалення, відлущування 
верхнього шару шкіри), пірсинг (англ. piercing – прокол; прокол частини тіла, де носяться 
прикраси), боді-арт (англ. body art – мистецтво тіла; нанесення на тіло знаків), імплант (англ. 
implant – імплантувати, пересаджувати; вироби медичного призначення, що 
використовуються для імплантації в організм або в ролі протезів), ліфтинг (англ. lifting – 
піднімання, підйом; косметична процедура з підтяжки шкіри), ботокс (англ. botox – 
косметологічний препарат для усунення зморшок шляхом інʼєкцій в мʼязи обличчя); 

- зразки культури масового поведінки і споживання (модні напрями, тенденції, дії, 
предмети): тренд (англ. trend – тенденція, ухил; загальний напрямок розвитку моди), 
трендсеттер (англ. trend – тенденція, set – встановлювати, починати; законодавець мод), 
бренд (англ. brand – фабрична марка, клеймо; торгова марка), дрес-код (англ. dress code – 
кодекс одягу; форма одягу), ласт-сизон (англ. last – останній, минулий, season – пора року; 
що втратив актуальність), тотал-лук (англ. total – цілий, досконалий, look – погляд, вираз; 
образ, повністю ідентичний створеному модельєрами), унісекс (англ. unisex – напрямок в 
моді, що пропонує однакові стилі для жінок і чоловіків), оп-арт (англ. opart, скорочення від 
optical art – оптичне мистецтво; неоавангардістскій варіант абстрактного мистецтва), шоу-
рум (англ. show – показувати, room – кімната; магазин, який продає дизайнерські речі), гайд-
лайн (англ. hide – ховати, шкура, line – лінія; напрямок розвитку моди), селебріті (англ. 
celebrity – популярність, знаменитість; знаменитості, запрошені на захід з метою підвищення 
його статусу). 
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- іншомовні назви предметів масового споживання вводяться в вживання слідом за 

актуалізацією нового напряму в області виробництва одягу, взуття, аксесуарів: світшоти 
(англ. sweatshirt – толстовка), бриджі (англ. breeches – штани, штани, короткі штани до 
колін), тренчкот (англ. trench – рів, канава, coat – пальто; модель дощового плаща), денім 
(англ. denim – джинсова тканина, джинси), легінси (англ. leggings – лосини), клатч (англ. 
clutch – схопити; маленька дамська сумочка-конверт), топ (англ. top – верх; модель жіночої 
блузи), клогі (англ. clog – сабо; вид взуття). 

Назви торгових марок позначаються на сучасному етапі словом «бренди» і 
наводяться в журналах моди виключно на мовах європейської групи. Часто в назву компанії 
вводиться особисте імʼя її творця. Спостерігається широке використання брендів 
французьких компаній («Chanel», «Yves Saint Laurent», «Cacharel», «Vichy», «Naf Naf», 
«Pierre Cardin»), італійських («Anna Molinari», «La Perla», «Alberta Ferretti», «Elena Miro», 
«Escada», «Dolce & Gabbana»), американських («Calvin Klein», «Diesel», «Guess»). Їх 
превалювання пояснюється активною участю в сфері масової культури Франції, Італії, США. 
У меншому обсязі використовуються назви торгових марок інших країн, наприклад «Mango» 
(Іспанія). Назви вітчизняних компаній, задіяних в розробці і виробництві товарів модної 
лінії, також наводяться в англійському варіанті (наприклад, «Zolotiy Vik») у звʼязку з тим, що 
на сучасному етапі англійська мова вважається міжнародною і ступінь впізнаваності назви 
модної марки міжнародною аудиторією передбачає використання англійського варіанту 
написання. 

Введення в текст позначення компанії на іноземній мові використовується в практиці 
рекламно-інформаційного опису продукції і вказівки її виробника, наприклад в підписах до 
зображень товарів («штани зі шкіри, прикрашені камінням Roberto Cavalli, боді з відкритою 
спиною і штани Max Mara, сережки Pamela Love», «плаття Chanel, спідниця з бавовни, 
капелюх, окуляри, все – Prada», «купальник Calzedonia, капелюх Lacoste, кольє New Yorker, 
босоніжки New Look»), в інформаційних замітках, оглядах («Відзначивши сорокаріччя марки, 
в Roberto CAVALLI створили особливу варіацію сумки DIVA», «Лабораторії Vichy і дизайнер 
Peggy Moquai представляють нову колекційну упаковку термальної води Vichy Spa»). 

Позначення косметичних препаратів в модних виданнях дається на мові країни, яка 
розробила продукт: abrasive cream (англ. – скраб), liquid eye liner (англ. – рідка підводка для 
повік), mascara remover (англ. – засіб для видалення макіяжу очей), after sun cream (англ. – 
крем після засмаги), body shampoo (англ. – миючий засіб для тіла), cleanser (англ. – 
очищаючий засіб), cleansing cream (англ. – очищающий крем), cleansing milk (англ. – 
очищаюче молочко), lip gloss (англ. – блиск для губ) та інші.  

Аналіз процесу словотворення з використанням іноземних слів у публікаціях преси 
моди демонструє такі особливості: 

а) беруть участь іноземні лексичні одиниці, оформлені засобами української мови: 
інтернет-бутік, інтернет-магазин, інтернет-покупець, шопінг-тур; 

б) задіяні лексеми, оформлені засобами іноземної мови: fashion-показ, beauty-блог; 
в) здійснюється конструювання дериватив за допомогою суфікса: брендовий, 

трендовий, вінтажний, шопер, блогер; 
г) відбувається утворення дієслів від іменників: шопитися, сканувати. 
Отже, у журналах моди спостерігається переважання англіцизмів, що характерно для 

загальних тенденцій запозичення лексики вітчизняної мовної системи: англійська мова є 
міжнародною, її лексичний комплекс взаємодіє з національними мовними системами ряду 
країн, внаслідок чого англіцизми широко використовуються і асимілюються в сучасних 
мовних національних структурах. 

Журнали моди, виступаючи в якості елемента мас-культури, оперують лексикою, 
тематично відповідною позначеним структурним компонентам: вони висвітлюють процеси в 
області новітніх інформаційних технологій (на побутовому рівні), сферах споживання, 
дозвілля і розваг.  
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УРОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ  

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
Ілона Криворучко 

магістрантка факультету іноземних мов 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – доц. Рябушко С. О. 
 
Організація освітнього процесу залишається актуальною проблемою в сучасній школі, 

адже вона вимагає нових підходів щодо організації навчання та підготовки майбутніх 
фахівців до їхньої професійної діяльності в школі. Тому виникло багато таких нових форм 
організації освітнього процесу, як тренінги, семінари, майстер-класи, вебінари тощо. Але 
вони не завжди доцільні, тому залишається актуальним питання організації навчання з 
використанням основної форми навчання в школі – уроку.  

Актуальність досліджуваної проблеми полягає у з’ясуванні сутності поняття «урок» 
та його методичному аналізі. 

Вивчення змісту феномена «урок» відбувається постійно. Впродовж останніх років 
поняття «урок» розглядається як одна з форм навчання, зокрема індивідуальна форма 
навчання. Вона має як позитивні так і негативні боки. Тобто індивідуальне навчання не 
завжди надає учням достатніх знань. 

Тому потреба в освіті починає зростати поступово, згодом з’являються індивідуально-
групові форми навчання, де учні різного віку навчаються разом, але індивідуально. Отже, В. 
Я. Коменський у роботі «Велика дидактика» обґрунтував класна-урочну форму навчання, яка 
є академічною  системою навчання, й характеризується певною тривалістю навчання (від 30 
до 45 хвилин), певною кількістю учнів на уроці та наявністю програм і розкладу уроків тощо. 

Аналіз ознак класно-урочної системи дає можливість з’ясувати, що її ключовим 
компонентом є урок. У багатьох наукових працях учені  (О.І. Вишневський, В.Я. 
Коменський, М.І. Махмутова, С.Ю. Ніколаєва, В.О. Онищук, Л.С. Панова та ін.) зазначали, 
що урок є однією з форм організації навчання, де учні одного віку й рівня підготовки 
навчаються впродовж певного часу й за розкладом. Зміст поняття «урок» підтверджено С.У. 
Гончаренком. Так, у класифікації типів уроку С.У. Гончаренко виокремлює уроки: 

- засвоєння знань; 
- формування й розвитку навичок і вмінь; 
- узагальнення й систематизації знань; 
- контролю й корекції; 
- комбіновані та ін.[1 ; 340]. 
Але на сучасному етапі організації навчання існують інші класифікації типів уроків за 

визначенням певної дидактичної мети. Наводимо різні класифікації типів уроків, побудовані 
за такими ознаками (див. Табл. 1)[2 ; 182]. 
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                       Таблиця 1  

Типи уроків іноземної мови 
За способами проведення уроку - урок-лекція; 

- кіноурок; 
- урок-бесіда; 
- урок-практичне заняття; 
- урок-екскурсія; 
- урок самостійної роботи учнів у класі; 
- урок лабораторної роботи 

За загальнопедагогічною метою 
організації занять 

- урок вивчення нового матеріалу; 
- урок вдосконалення знань, умінь, 
навичок; 
- урок контролю та корекції знань, умінь 
і навичок 

За дидактичною метою - спеціалізований урок; 
- комбінований урок 

 
Ця класифікація доводить, що урок не обмежений лише засвоєнням, узагальненням, 

систематизацією та контролем знань учнів. 
Пропонуємо звернути особливу увагу на комбінований урок, який активно 

застосовується останнім часом, оскільки учні виконують не одне, а декілька завдань. Такий 
урок має назву «змішане навчання», тобто поняття «комбінований урок» визначають як: 

- процес навчання, в якому традиційні технології навчання поєднуються з 
інноваційними технологіями навчання з метою гармонійного поєднання теоретичної та 
практичної складової процесу навчання; 

- освітня концепція, за якою учень отримує знання як онлайн, так і за участю 
викладача; 

- цілеспрямований процес отримання знань, умінь і навичок в умовах інтеграції 
аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності на основі використання технологій 
традиційного, онлайн, дистанційного та мобільного навчання[3 ; 167]. 

Таким чином, комбінований урок – форма організації навчання в умовах аудиторної і 
позааудиторної навчальної діяльності на основі поєднання традиційних та інноваційних 
технологій навчання[3 ; 167]. Комбінований урок ще називають нестандартним, і наводять 
різні його види, зокрема: 

- урок-вікторина; 
- урок-КВК; 
- «мозковий штурм»; 
- урок-гра; 
- урок-змагання; 
- урок-дослідження; 
- урок систематизації знань; 
- урок-ділова гра тощо. 
Таке розмаїття комбінованих уроків демонструє недосконалість класифікації 

традиційних уроків, оскільки йдеться про творче використання нових знань. Кожен урок 
складається з таких частин: вступна, основна та заключна. Вступна частина складається з 
двох етапів: організаційний момент, що передбачає перевірку класу (відсутній/присутній 
учень), підготовку вчителя та учнів до уроку, привітання, мовна/мовленнєва зарядка. 
Залежно від теми та цілей уроку перевірка домашнього завдання проводиться вибірково. 
Частіше така перевірка здійснюється на початку уроку, але може проводитися й під час 
роботи на уроці. Отже, організаційний момент та мовна/мовленнєва зарядка – етапи уроку, 
які є незмінними, тобто постійно подаються в плані-конспекті вчителя. Щодо основної 
частини, то вона завжди залишається змінною залежно від теми уроку та обсягу навчального 
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матеріалу. Тому ця частина може складатися з семи або дев’яти етапів, на яких учитель: 
автоматизує знання учнів для того, щоб перевірити рівень володіння матеріалом з теми, яку 
вони вивчають, і з’ясовує, чи готові учні до сприйняття нової інформації; повідомляє мету й 
завдання уроку; вмотивовує учнів до навчання; учні разом з учителем вивчають та 
закріплюють новий матеріал (осмислюють, систематизують та узагальнюють), виконують 
вправи на закріплення нових знань. Заключна частина уроку так само є незмінною, як і 
вступна, та включає такі етапи, як  повідомлення й пояснення домашнього завдання та 
проведення підсумків уроку. Повідомлення домашнього завдання проводиться з поясненням 
особливостей його виконання. Успішність виконання домашнього завдання залежить від 
чіткого та простого пояснення його виконання. Під час підведення підсумків виконаної 
роботи на уроці вчитель аналізує діяльність учнів і повідомляє про результати виконаної 
роботи та виставляє оцінки. Хоча ця структура має рекомендаційний характер, проте вчитель 
повинен підходити до неї творчо, врахувати всі компоненти уроку, цілі, зміст та завдання.  

Отже, наявність у плануванні навчальної діяльності різних видів уроків (стандартних 
та нестандартних) дає можливість учителеві творчо підходити до організації роботи в класі. 
Але якщо на стандартних уроках педагог орієнтується на підручник, то для проведення 
нестандартних уроків він використовує додатковий наочний матеріал, наприклад, англомовні 
газети, журнали, статті, або якщо вчитель розвиває в учнів уміння аудіювання, то 
використовується автентичний відео- або аудіо- матеріал. Так, на допомогу вчителю 
пропонують англомовні видавництва, завдяки яким він готує власні плани роботи на уроці. 
Наводимо приклад завдань для нестандартного уроку англійської мови з теми «Holidays», 
підготовлений методистом PEARSON-Dinternal Катериною Пилипенко: 

 
Chinese New Year 

 
1. Work in pairs and decide whether the statements (A-F) are true or false. 
A Chinese New Year is always on the same date. 
B Chinese New Year is also known as the Spirit Festival. 
C It is usually celebrated for 15 days. 
D Tiger dances and dragon dances are common ways of celebrating Chinese New Year. 
E The Lantern Festival, when people let paper lanterns fly into the sky, is usually observed 
on the first day of the Chinese New Year celebration. 
F Chinese people light fireworks and burn firecrackers to chase off evil spirits which come 
around New Year, according to an old legend. 
 
2. Look at the names and years of the Chinese zodiac signs in Task 2. What’s your 

sign? When is the next year of your sign? 
 

3. Read the descriptions of typical personalities for different signs of the Chinese 
zodiac. Use the words in brackets to form one adjective for each gap. 

 
4. Is the description of your sign true about you/your friends/family? Why (not)? 

Discuss. 

Rat (1996, 2008, 2020) 
People born under the sign of the rat are quite 

(1) ________ (discipline) and 
(2)________(system). They are (3) ________ 

(industry), they work a lot. However, they also 
enjoy hanging out with friends. 

Tiger (1998, 2010, 2022) 
People born in the year of the Tiger may often 
act on impulse, they are (7) _______ (predict). 
But this doesn’t mean they don’t make good 
friends, since they are also (8) __________ 

(affection) and generous. 
Ox (1997, 2009, 2021) 

Oxen are difficult to make angry, since they are 
Rabbit (1999, 2011, 2023) 

If you are a Rabbit, you probably have lots of 
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[5; 14] 

Вищезазначені завдання пропонуються учням після ознайомлення з навчальним 
матеріалом про свята та про Chinese New Year після опрацювання тексту або застосування 
технічних засобів з мережі Інтернет. Слід зазначити, що такі завдання дають можливість 
учням бути активними й пізнавати культуру країни, мова якої вивчається. 

Отже, знання різних форм організації навчання дає змогу вчителям використовувати 
сучасні методи та засоби навчання, добирати необхідну інформацію з певної теми заняття й 
використовувати різні прийоми роботи з учнями. Деякі особистісні якості вчителя та досвід 
його роботи також є невід’ємною частиною організації навчальної діяльності, адже 
досвідчений учитель має можливість коректно та успішно організувати процес навчання. 
Тому перспективу подальшого дослідження вищезазначеної проблеми ми вбачаємо у 
з’ясуванні оптимальних шляхів підготовки майбутніх учителів до організації проведення 
майстер-класів, тренінгів, семінарів тощо.  

 
1. Гончаренко С. У. (1997). Український педагогічний словник. Київ: Либідь. 375 с. 
2. (2011). Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Збірник наукових праць. 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків,. Вип. 38. 
212 с. 

3. Шроль Т. С. (2016). Змішане навчання як нова форма організації ікт-освіти. 
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти.. Вип. 13(1). 
С. 166-170. 

very (4)_______(patience). Being 
(5)________(ambition) and 

(6)________(decide), they always achieve their 
goals. As friends, Oxen may be rather difficult, 

because they tend to be stubborn. 

friends, who like your (9)_______(sense) and 
(10)________(compassion) personality. Since 
rabbits are usually very (11)_______(artist), 
they often become good at music or painting. 

Dragon (2000, 2012, 2024) 
As the name suggests, Dragons are extremely 
(12)_______(passion) in everything they do. 

They are (13)_______(diligence) in their studies 
or work and (14)________(amour) in their 

relationships. 

Monkey (2004, 2016, 2028) 
Monkeys are great inventors and problem 

solvers. They are highly (21)_______(inquire) 
and (22)________(intellect), and they like to 

compete with others. 

Snake (2001, 2013, 2025) 
Snakes are naturally deep thinkers. People often 

see them as wise and (15)_______(prudence) 
loners. You can always rely on the 

(16)________(responsibility) Snakes, but they 
may not always trust you. 

Rooster (2005, 2017, 2029) 
Roosters, who are usually highly 

(23)_______(criticism) and 
(24)________(opinion), might be difficult to 

please. However, they are really good at 
organizing things and they always have plenty 

of practical ideas. 
Horse (2002, 2014, 2026) 

People born under the sign of the Horse are 
commonly the life and soul of the party. Being 

(17)_______(cheer) and 
(18)________(quick/wit), they have no trouble 

making friends. 

Dog (1994, 2006, 2018) 
The loyal and amicable dogs make wonderful 

friends. They are (25)_______(trust/worth) and 
(26)________(faith), and will never keep secrets 

from you. 

Sheep/Goat (2003, 2015, 2027) 
Sheep are usually easy to get along with. These 

(19)________(sympathise) and 
(20)________(sincerity) people always try to 

understand and help their friends.  

Pig (1995, 2007, 2019) 
People born in the year of the Pig are often quite 

(27)_______(peace) and calm. They have a 
tendency to be rather (28)_______(think), but 

they enjoy being in good company as well. 
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ДИДАКТИЧНІ ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ  
НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Руслана Криворучко 
магістрантка факультету іноземних мов 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет  
Науковий керівник – доц. Рябушко С. О. 

 
Успішне вирішення завдань у навчанні та вихованні безпосередньо повʼязане з 

удосконаленням підготовки майбутніх учителів. З розвитком освіти та технологій 
зʼявляються нові методи та прийоми навчання, а з ними й нові вимоги щодо діяльності 
вчителя на уроці.   

Поняття «вчитель» вчені та дослідники (Я. Коменський, А. Кузьмінський, О. 
Савченко та ін.) визначають по-різному. Деякі вважають, що вчитель – це людина, яка вчить 
іншу людину, передає їй знання та досвід. Інші дослідники зазначають, що вчитель не тільки 
вчить людину, а ще й виховує її, допомагає розвивати власні особистісні якості, вчить 
мислення. В наш час учителя ми називаємо  інноваційною особистістю, яка розвиває власну 
педагогічну діяльність, розробляє нові прийоми навчання. Тому до вчителя ставляться й 
певні дидактичні вимоги.  

Так, дидактичні вимоги до діяльності вчителя тісно пов’язані з особливостями 
діяльності вчителя на уроці. На думку вчених (І. В. Зайченко,  Т. М. Каменєва, В. П. 
Максименко та ін.), діяльність учителя полягає в тому, щоб здійснювати управління 
активною і свідомою діяльністю учнів, спрямованою на засвоєння навчального матеріалу. 
Але сам навчальний процес неможливий без активної діяльності учнів. Сучасні дидактики 
вважають, що діяльність учителя полягає не в простій передачі учням певних  знань і вмінь, а 
в організації активної діяльності учнів на уроках та в позаурочний час. Отже, особливостями 
виконання завдань вчителя є такі: 

- управління активною і свідомою роботою учнів; 
- створення необхідних умов для навчання; 
- застосування різних форм організації навчання; 
- використання різних методів і прийомів щодо викладання предмета. 

Окрім загальних особливостей діяльності вчителя, вчені (Ю. В. Кучерява, С.О. 
Сисоєва, О. Шевченко) називають також і творчі здібності  вчителя, які є важливими для 
сучасного педагога, зокрема: 

- високий рівень соціальної і моральної свідомості; 
- комунікативні здібності; 
- здатність до нестандартного вирішення проблеми; 
- здатність до самоуправління;  
- інтелектуально-логічні здібності; 
- проблемне навчання; 
- високий рівень загальної культури. 
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Діяльність учителя, як і сам процес навчання, проходить кілька етапів як-от: 

планування, організація, регулювання (стимулювання), контроль, оцінка та аналіз 
результатів. Такі етапи діяльності є і в роботі вчителя англійської  мови. Наприклад, на етапі 
планування вчитель складає план-конспект окремих уроків та серії уроків за темами, 
календарно-річні та позаурочні плани роботи. Організація передбачає підготовку вчителя до 
уроку та організацію діяльності учнів, створення сприятливих умов для навчання. Успішне 
викладання предмета не може здійснюватися без мотивації  діяльності учнів у процесі 
навчання. Основною метою мотивації є зосередження уваги учнів на темі уроку, організація 
пізнавальної активності з предмета, використання різних методів, прийомів та форм роботи 
на уроці. Не менш важливим аспектом є розвиток в учнів почуття обов’язку та 
відповідальності, які сприяють активізації навчання. Щодо контролю знань учнів, то 
необхідно проводити  спостереження за діяльністю учнів, корегувати їх відповіді на 
контрольні запитання, долучати учнів до виконання вправ, проведення індивідуальної 
співбесіди, систематично перевіряти письмові роботи. Отже, контроль дозволяє виявити 
типові помилки та недоліки в роботі учнів, звертати  увагу на внесені корективи, регулювати 
процес навчання шляхом додаткових пояснень, певних вправ, взаємоконтролю і 
взаємодопомоги учням при виконанні робіт. Завершується педагогічна діяльність на етапі 
оцінки та аналізу робіт, виконаних учнями. Загальний аналіз передбачає усвідомлення рівня 
знань, які учні отримали під час уроку, вміння використовувати отримані знання для 
розв’язання практичних завдань. 

Таким чином, згідно з етапами педагогічної діяльності вчителя, звертаємо увагу на  
дидактичні вимоги до цієї діяльності, які висуває сучасна дидактика: 

- чітке визначення освітніх завдань кожного уроку та їх творче поєднання із 
загальною метою вивчення предмета; 

- формування особистості учня в навчально-виховному процесі; 
- оптимальне визначення змістового компонента уроку з урахуванням особистісної 

спрямованості навчально-виховного процесу; 
- широке використання методів, прийомів і способів активізації навчально-

пізнавальної діяльності учнів та їх творчого розвитку; 
- творчий підхід до обґрунтування методики проведення уроку; 
- опора на загальнолюдські цінності в застосуванні принципів навчання; 
- забезпечення активного зворотного зв’язку, дієвого контролю й  управління тощо. 
В діяльності вчителя присутні не тільки дидактичні вимоги, але й певні вимоги щодо 

організації контрольно-оцінної діяльності вчителя. О. Біляковська зазначає: «… у 
дидактичних дослідженнях визначено певні вимоги до організації діяльності вчителя, а саме: 
систематичність, індивідуальний характер, об’єктивність, своєчасність, дієвість, 
всеосяжність, відкритість, методична різноманітність. Зауважимо, що ці вимоги 
здійснюються на засадах гуманної навчальної взаємодії, коли учень є не лише об’єктом 
контрольно-оцінювальних дій, а обов’язково й суб’єктом. Під суб’єктністю розуміється 
спеціальне створення вчителем різноманітних навчальних ситуацій із залучення школярів до 
самоконтролю, саморегуляції й самооцінювання» [2, c. 27]. З цих вимог науковець визначила 
основні складові, які потрібні для підготовки вчителя: мотиваційний, змістовий, практичний. 
Так, мотиваційний компонент полягає в усвідомленні вчителем значущості власної 
діяльності, урахування досягнень успіхів учнів, необхідність удосконалення знань, умінь та 
навичок. Змістовий компонент передбачає глибокі знання психолого-педагогічних основ 
контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів, тобто знання об’єктів, мети, цілей, 
результатів, функцій, критеріїв, видів, форм, методів контролю й оцінювання тощо. 
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Практичний компонент передбачає уміння та навички організовувати процес контролю й 
оцінювання, аналізувати і корегувати результати цього процесу [2, c. 30]. 

Моделюючи урок за дидактичними вимогами, вчитель повинен звертати увагу на 
психологічні та фізичні особливості учнів, розробляти та використовувати різні методи 
навчання за певною метою та типом уроку. На сьогоднішній день існують різні методи та 
технології проведення уроку. Так, Тумаш Л. М. у доповіді зазначала, що «…одним із 
сучасних методів навчання є використання комп’ютерних технологій при вивченні 
англійської мови. Вчитель англійської мови Гойко Наталя Леонідівна використовує 
комп’ютерні навчальні програми, які дають можливість учням тренувати різні види 
мовленнєвої діяльності, сприяють формуванню лінгвістичних здібностей, створюють 
комунікативні ситуації, автоматизують мовні та мовленнєві дії, а також забезпечують 
реалізацію індивідуального підходу й інтенсифікацію самостійної роботи» [5, с. 2].  

Отже, дидактичні вимоги базуються на певних закономірностях навчального процесу, 
які виявляються в майстерності педагога, створенні  певної комунікативної ситуації. Такі 
ситуації залежать від змісту навчального матеріалу, психологічних та фізичних особливостей 
учнів, наявності необхідних засобів навчання та ін.  

Прикладом використання сучасних прийомів навчання є матеріали, які ми вивчаємо 
на вебінарах британської методистки Рейчел Робертс, котра пропонує пʼять вебінарів за 
таким розкладом: 

- Tuesday 11th February 
CAREER SKILLS: Communication skills; 

- Tuesday 18th February 
CAREER SKILLS: Planning, prioritizing and organizational skills; 

- Tuesday 25th February 
CAREER SKILLS: Decision-making skills; 

- Tuesday 3rd March 
CAREER SKILLS: Leadership skills; 

- Tuesday 17th March 
CAREER SKILLS: Teamwork skills. 

Таким чином, до основних вимог діяльності вчителя англійської мови можна 
віднести: конструктивно-тренувальні, комунікативно-навчальні, організаційні, розвивально-
виховні та дослідницькі. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні специфіки 
певних методів та прийомів організації навчання, активізації уваги та пізнавальної діяльності 
учнів, контрольно-оцінних технологій тощо. 
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LINGUISTIC ORGANIZATION OF PERSONAGES’ DIARY ENTRIES  

IN J. CHEEVER’S NOVEL «THE WAPSHOT CHRONICLE» 
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The study of methods for the artistic realization of anthropocentric trends in literature is one 

of the most important tasks of modern literary criticism and the linguistics of the text. An 
anthropocentric approach to a literary text has long and strong traditions in literary studies, where a 
literary hero or personage is one of the main objects of analysis. The personage is considered as an 
intra-textual subject of literary communication, represented in various types of activities, including 
the communicative one. 

The communication of personages in an artistic text can be represented by various speech 
forms. Communication of personages in the form of the dialogue, monologue and polylogue 
received wide coverage in the works of foreign and domestic authors. The written speech of the 
personages has not yet become the object of close linguistic research; this fact is confirmed by the 
lack of special works devoted to the study of this personages’ speech form. 

The written form of communication of the personages represented by their diary entries are 
in the focus of consideration in the article.     

The diary genre in world literature is one of the most unique in terms of composition, form 
of narration and language. The diary is an object for study in literary criticism, the theory of speech 
genres, psycholinguistics, communication theory and other scientific areas, but this phenomenon is 
rarely comprehensively described. Interest in the study of this genre is due to the fact that it is 
personal diaries that are considered the most frank, believable and sincere works in literature.  

Before focusing on the analysis of the linguistic features of this genre, it is necessary to give 
a clear definition to the diary. So, «a diary is a literary and everyday genre in which the narration is 
conducted in the first person in the form of daily or periodic records of current life events (personal, 
public, literary)» [6, p.149]. The diaries are referred to as the so-called «factographic prose», that is, 
prose for which deep analysis and generalization are not characteristic features, and the narrative 
comes down only to fixing facts. In its literary form, a diary entry is «a systemic type of speech: 
narration with elements of speculation, reasoning with elements of description, and also a free form 
of writing» [6, p.150]. 

The diary as a literary work in the form of chronologically everyday entries or records 
without a certain periodicity fell into the literary discourse from real life. Ship logbooks, chronicles 
of military campaigns, travel notes served as the prototype of artistic diaries. The communicative 
dominant in all texts of this kind is auto-communication, which assumes the self-addressed nature 
of the records [5, p.165], [1, p. 361], [2, p. 205]. This factor determines the selection of means used 
in the diary. The diary entries with a thematic variety form a certain sequence, which is discrete in 
nature and is reflected in the change of dates. The record «for oneself» is always associated with 
free expression; hence the implicit transfer of information, the intensive use of incomplete 
sentences, ellipses and abbreviations. Keeping a diary, in addition, involves the intersection of two 
areas: the sphere of written speech and the sphere of inner speech. Their interaction in the artistic 
transformation of the genre form of the diary leads to increased lyrical expression, the emergence of 
a detailed self-analysis. The diary as non-literary genre is distinguished by the utmost sincerity of 
utterance. It is not written and designed for public perception, which gives it special credibility. 
This fact largely determined its implementation in the literature. The diary form in literature is 
realized as a literary activity of writers and in artistic texts as one of the speech forms of 
personages. 

In an artistic work, the author uses the diaries as messages composed on behalf of the 
personages and are introduced into the structure of the literary text as a fragment or the main way of 
the narrative construction. In those cases when the personages’ written speech (in the form of a 
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diary, letter or letters) acts as the only way of narration, they speak of an epistolary narration. The 
diary, like a letter, becomes a structure-forming means in a literary work.  

The diary form is chosen by the author as a narrative device for the implementation of 
various goals: depicting social problems connecting with the life and activity of the individual, 
conveying a subjective and evaluative attitude to the surrounding reality through the disclosure of 
the hero’s inner world [3, p.23]. Personages’ plan presented by diary entries is characterized by 
maximum explicitness, which is one of the properties of a spontaneous speech product. Personages 
communicate with themselves, trusting all their thoughts and feelings only to paper, so in their 
stories there are no any shortcomings or hints. The implicit character of the text appears at the level 
of the author, expressing the ideological and aesthetic content of the artistic work. 

The diary is not designed to participate in a communicative act, is not sent to the addressee 
to transmit any information, but is self-addressed. This type of addressing predetermines the 
linguistic structure of diary entries. 

Undoubtedly, the written speech of the personages, represented by diary entries, is 
characterized by their own linguistic parameters: their study has become the purpose of this article. 
The material for the study served the text of John Cheever’s novel «The Wapshot Chronicle». This 
choice of the book is not accidental, since in this work written speech accounts for a considerable 
textual volume over 12%. 

This artistic text presents the diary entries of the two personages of Lorenzo and Captain 
Leander. 

The graphic representation of the diary entries of these personages varies. So, Lorenzo’s 
diary is highlighted in a text array with a dash, while Leander’s diary does not have any graphic 
markers, which complicates the awareness of switching to the personage’s plan, because when 
reading the text inattentively, the transition to the diary entry is delayed and the passage may be 
mistakenly attributed to the author’s speech. To compensate for the lack of graphical means, the 
author’s remarks such as Leander wrote, he wrote are used. 

The lexical composition of the diary entries of the personages is mostly neutral with a splash 
of colloquial: head-cheese (jarg., fool); skin (slang, hunks); sex (rude, woman), outdated vocabulary 
spouse (a husband or a wife); privy (dress); viands (food) etc. 

Emotionally expressive means (metaphor, metonymy, epithets, etc.) are presented in diary 
entries very sparingly, since this type of written speech is not designed to affect the addressee. 

The emotional expressiveness of written speech in diaries is most clearly expressed at the 
syntactic level. The main syntactic unit is a sentence. Constantly acting syntax factors for a work of 
art are the length and structure of the sentence. The size of the sentence is essential not only for the 
stylistic characterization of the text, but also for the reader’s perception. The impression of syntactic 
complexity, bulkiness, or, conversely, lightness of the text is largely determined by the interaction 
of such syntactic parameters of the sentence as its length and structure. 

The average length of the sentences in all personages’ diary entries is 5,6 words, and 
sentences of this length, according to the classification of V.A. Kukharenko, can be defined as short 
[4, p.66]. In diaries, the length of the sentence acts as the actualizer of the utterance, informing it of 
additional and expressive capacity. 

It is essential to note that the sentence length in diary entries belonging to different 
personages varies greatly. So, the average length in the diaries of Captain Leander is 5 words, while 
in the diaries of Lorenzo – 18, 4 words. This indicates that this type of written speech of personages 
is individualized and depends on the personal characteristics of the communicant and the pragmatic 
setting of diary entries. 

A quantitative analysis of two hundred randomly selected sentences from the personages’ 
diary entries revealed the following distribution of length structures (see table No. 1). 
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Table No. 1            Sentence Length Distribution in Personages’ Diaries                       

Number of words Number of sentences % 
1 22 11 
2 38 19 
3 22 11 
4 24 12 
5 24 12 
6 17 8,5 
7 13 6,5 
8 13 6,5 
9 7 3,5 
10 3 1,5 
11 6 3 
12 1 0,5 
13 2 1 
14 1 0,5 
17 1 0,5 
18 1 0,5 
31 2 1 

    
The data in the table indicate that the use of short sentences is typical for the personages’ 

diary entries. Thus, sentences ranging from 1 to 5 words account for about 65% of all structures. 
The use of extremely short phrases in diaries is understandable: for oneself there is no need to give 
detailed descriptions. No matter how laconic the diary entries may be the personage is able to 
reconstruct in detail the referential situation. 

The self-addressed character of speech determines not only the length of sentences, but also 
the simplification of their structural organization. The analysis has revealed the following 
quantitative distribution of sentences according to structural types: elliptic – 45,5%, nominative – 
32,2%, simple extended – 12%, simple non-extended – 0,5%, compound – 5% complex sentences, 
complicated by direct speech – 4%. 

The results of the study show that in the personages’ diary entries of this artistic text, the 
most common are elliptical and nominative sentences. 

Elliptical sentences play a large role in creating rhythm and dynamism of the narration, as, 
for example, in the following passage: 

Moses burned out. Heavily insured. Cleared ten thousand. Expected to clear twenty. 
Claimed to have lost ten. Crocodiles tears. Well-known skin. Opened up new business six weeks 
later in new building. Aunts and cousins I and out like dog’s hand leg. Whispering. Father not 
home for supper. Not home after. Never ask questions. No sign of father for three days … [7, 
p.115].  

Of all the members of the sentence, subject is most often eliminated. This is due to the self-
addressed nature of the diary entries. The subject of the statement does not need special designation 
due to clarity for the personage. As a result, the substantive parts (the subject) fall out. 

Nominative sentences, being very capacious and accurate, convey the specific features of 
the portraits depicted, situations and the emotional state of the character. Hereʼs how the diary of 
the main character, captain Linder, in the work «The Wapshot Chronicle» presents a portrait of his 
father: 

Father. How to describe? Stern faced, sad hearted. Much loved, never befriended. Aroused 
pity, tenderness, solicitude, admiration among associates. Never stalwart friendship. Child of bold 
seafaring men. Honest as the day was long. Perhaps unhappily married. Standards different in 
those times. Fatalistic. Never quarreled. Only Irish … [7, p.114]. 
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The sentences including other peopleʼs speech are of great emotional value. To transmit 

someone else’s speech, the personage can resort to the following methods: 1) to completely 
preserve the speech of another character, transmitting it in the form of direct speech; 2) transform 
someone elseʼs speech, resorting to indirect or represented speech. 

The choice of the method of transmitting someone else's speech depends on the writer and 
the goal that he wants to achieve. In this work of art, there is a tendency to preserve the direct 
speech of other personages in diary entries. The personage who writes the diary entry does not 
assimilate other peopleʼs speech, but takes it as a whole and subordinates it to his own task. 

Thus, in the text of the artistic work, the written speech, represented by personages’ diary 
entries, functions as an effective means of personages’ self-characterization, and the linguistic 
organization of diaries is determined by the conditions of speech production and the type of 
addressing. 
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Соціальний розвиток і прогрес суспільства базуються на знаннях: їх отриманні, 

накопиченні, організації, розвитку, збереженні, передачі наступним поколінням. Види знань 
різноманітні, кожної формі суспільної свідомості відповідають специфічні знання. Методи 
придбання знань теж різні і зазнавали певних змін в своєму історичному розвитку .  

Ми спробуємо розглянути процес розвитку теорій навчання іноземної мови, 
особливостей професійно – орієнтованого навчання іноземної мови і звернути увагу на 
мотивацію до навчання, засновану на цільових потребах. 

Сьогодні визначаються кілька основних етапів у розвитку теорії навчання. Першим з 
них є біхевіористська теорія навчання, розроблена на основі досліджень, проведених 
російським фізіологом І.П. Павловим і американським психологом Б.Ф. Скиннером (Burrhus 
Frederic Skinner). Основним постулатом теорії було те, що вчення є механічним процесом 
формування досвіду шляхом багаторазового закріплення відповідної реакції на певний 
стимул. Ця теорія знайшла широке застосування в психології навчання в цілому і в навчанні 
іноземної мови зокрема. Вона стала основою широко використовуваного аудіолінгвального 
методу в 50-60-х рр. минулого століття, деякі прийоми якого використовуються викладачами 
іноземної мови до сих пір: 
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-  не перекладай; 
- послідовність вивчення мови: слухай, говори, читай, пиши; 
- ефективне навчання засноване на частому повторенні; 
- всі помилки повинні виправлятися негайно. 
Однак в цьому методі, метою якого була систематизація даних про мовну поведінку 

людини, не враховувалися задіяні в процесі механізми людської свідомості, він зводився до 
створення узагальнюючої поведінкової моделі і нескінченного механічного повторення і 
завчання граматично правильних речень. 

В середині 60-х рр. минулого століття американський лінгвіст О.М. Хомський 
(Avraam Noam Chomsky) піддав критиці поведінкову теорію. Здатність людини володіти 
мовою розглядалася А.Н. Хомским як одна з особливостей людського мозку, що відрізняє 
людину як біологічний вид. Мозок людини на відміну від мозку тварини не просто реагує на 
стимул, а формує, тестує і модифікує певну гіпотезу. А.Н. Хомський запропонував 
радикально змінити наші уявлення про мову: він став розглядати його як частину вродженої 
генетичної програми. В результаті зʼявилася теорія «генеративної грамматики». 
Використовуючи мову як засіб спілкування, ми як ніби працюємо з конструктором Lego: 
різновидів деталей не так багато, але вони дозволяють створити численні комбінації. Ми не 
усвідомлюємо алгоритмів, застосовуваних при генерації рідної мови, а користуємося ними 
автоматично. Однак повинні існувати якісь універсальні обмеження на трансформацію, які і 
формують мовну компетенцію людини. Ці універсальні обмеження на різні граматичні 
явища роблять можливим засвоєння будь-якої мови. 

Останнім часом багато вчених когнитивістів і лінгвістів відмовилися від теорії 
універсальної граматики А.Н. Хомського після того, як нові дослідження різних мов, в тому 
числі дослідження механізмів оволодіння рідною мовою маленькими дітьми, довели 
неспроможність його концепції. У цих дослідженнях виражена принципово інша точка зору, 
згідно з якою засвоювати свою першу мову дитині допомагає не вроджений граматичний 
модуль, а механізми людської свідомості, які можуть бути взагалі не повʼязані з мовою, такі, 
наприклад, як здатність розподіляти обʼєкти і явища навколишнього світу за категоріями 
(люди, предмети і т. д.) і розуміти їх взаємозвʼязок. Поєднання цих здібностей з унікальним 
людським умінням вгадувати комунікативний намір співрозмовника становить основу 
формування перших мовних навичок. Результати останніх досліджень вказують на те, що 
справжнє розуміння того, як діти (і не тільки вони) засвоюють мови, лежить за межами теорії 
О.М. Хомського. 

Наступним етапом стала когнітивна теорія навчання, яка передбачає розуміння 
учнями структури мови. Представники цієї теорії Дж.С. Бруннер, У. Ріверс (Jerome Seymour 
Bruner, William Rivers) особливу увагу приділяли принципу свідомості в навчанні і 
декларували необхідність пояснення особливостей досліджуваного іншомовного явища. Уже 
в 70-і рр. XX ст. учень розглядається не як пасивний одержувач інформації, а як її активний 
обробник і користувач. Навчання йде через обдумування, осмислення і усвідомлення того, 
що ми бачимо, чуємо, відчуваємо, вивчаємо, причому важливу роль набуває виконання 
проблемних завдань. Учень стає центром процесу навчання, його ініціатором і мислячим, 
активним учасником, який вивчає те, що для нього важливо і значимо. Орієнтація на потреби 
студента, індивідуалізація навчання, безумовно, була важливим кроком у розвитку методики 
викладання. 

Не слід забувати про те, що людина не тільки істота розумна, а й емоційне, отже, 
освітній процес є емоційним, і почуття, які його учасники відчувають, призводять до його 
успіху або невдачі. Якщо когнітивна теорія стверджувала, що процес навчання буде 
успішним, коли учні активно думають, то теорія емоцій стверджує, що перед тим, як почати 
думати, вони повинні забажати робити це. Те, як учень сприймає навчання, визначає, яким 
воно буде. Позитивна емоційна реакція є необхідною умовою успішного когнітивного 
процесу. Т. Хатчінсон і А. Уотерс (Tom Hutchison, Alan Waters) представили наступний цикл 
позитивного вчення: учень хоче вчитися – учень використовує пізнавальні зусилля для 
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придбання знань – процес навчання проходить успішно – компетенції учня розвиваються – 
придбані компетенції полегшують процес оволодіння знаннями – учень сприймає навчання 
як позитивний процес, який приносить самі радість і задоволення – учень хоче вчитися. 

Позитивні емоції тісно повʼязані з мотивацією, значимість якої переоцінити 
неможливо. Особливо важлива роль мотивації в процесі навчання професійно орієнтованого 
іноземної мови. У 70-і рр. XX ст. Р.С. Гарднер і У.С. Ламберт (Robert C. Gardner, Wallace E. 
Lambert) ідентифікували два види мотивації: інструментальну і інтегративну. Перша форма 
мотивації є відображенням зовнішніх потреб. Мова вивчається учням не тому, що він хоче 
цього, а тому, що це необхідно з тих чи інших причин, тобто це потреба, а не бажання. Друга 
форма мотивації базується на особистому бажанні учня вивчити мову, а не на якійсь 
необхідності. Як правило, обидві форми мотивації присутні в учня, але їх значимість і вплив 
варіюються в залежності від ряду факторів: віку, життєвого досвіду, соціальних і 
професійних потреб. Мотивація являє собою складний механізм, який має індивідуальні 
характеристики, і дати відповідь на питання, що конкретно мотивує учня, дуже складно.  

Що стосується потреб у вивченні мови для професійних цілей, то їх можна розділити 
на цільові потреби і потреби процесу. Перший тип потреб є те, що потрібно вивчити і згодом 
використовувати в професійній діяльності, другий – те, чим потрібно володіти для 
здійснення процесу навчання, тобто прийоми і методи. 

Цільові потреби включають в себе три позиції: необхідність (певних знань і 
компетенцій у певній сфері), недолік, або відсутність (певних знань і компетенцій у певній 
сфері), і бажання (отримати певні знання і компетенції в певній сфері). 

Необхідність є те, чим потрібно володіти в певній ситуації, щоб ефективно 
функціонувати в ній. Наприклад, якщо ми працюємо зі студентами, які вивчають фінанси, 
економіку, бізнес, їм для успішної роботи треба розуміти фінансову документацію 
іноземною мовою, вести переговори, робити презентації, працювати з діловою 
кореспонденцією і т. ін., а для цього необхідні: певний набір лексичних одиниць і 
граматичних структур, знання стилю офіційного спілкування, які використовуваються в 
даній сфері. Недостатньо визначити тільки необхідність отримання конкретних знань. Для 
викладача дуже важливо мати уявлення про те, якими знаннями і вміннями студент вже 
володіє, які прогалини в знаннях необхідно заповнити, а не механічно слідувати навчальній 
програмі, вивчаючи те, що студент вже знає, в результаті чого втрачається час і пропадає 
інтерес до предмету. Якщо деякі граматичні структури вже вивчалися і студент ними 
володіє, правильно вживаючи їх в усній і письмовій мові, чи варто їх знову повторювати? 
Якщо студент володіє умінням складання ділових листів, чи варто включати цю тему в курс? 
В даний час студенти мають високий рівень мовної підготовки, і цей факт не можна не 
враховувати при вивченні професійно орієнтованої мови. 

Розуміння потреб і потреб студента підвищує мотивацію навчання, але процес 
визначення конкретних, відсутніх, необхідних в даній області діяльності знань, компетенцій 
повинен здійснюватися не тільки викладачем, але і самим студентом. Дуже часто їх точки 
зору не збігаються, і конфлікт посилюється при необхідності враховувати думку роботодавця 
і його вимоги до рівня підготовки фахівця. Ця ситуація є типовою, і знайти вихід з неї, 
задовольняючи вимоги всіх сторін, не так просто, але головний учасник процесу навчання – 
студент, і ігнорування його думки і бажань призводить до знищення мотивації. Саме 
розуміння, посилення і заохочення бажання студента вчитися є каталізатором досягнення 
поставлених навчальних цілей. Відчуваючи відсутність або недолік певних знань і 
компетенцій, усвідомлено розуміючи їх необхідність в майбутньому і маючи бажання їх 
отримати, студент починає працювати і досягає того результату, який планується і 
очікується усіма учасниками освітнього процесу. 

В даний час широко обговорюється значення формування в учнів компетенцій 
критичного мислення, креативного мислення, автономної діяльності, які сприяють 
досягненню високих результатів у навчанні. Людина, у якої  сформовано критичне мислення, 
вміє логічно міркувати, давати обʼєктивну оцінку, відмовлятися від упереджень, висувати 
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нові ідеї і знаходити нові можливості при вирішенні проблем.  Студент, який володіє 
компетенціями автономної діяльності, бере на себе відповідальність за планування і 
здійснення освітньої діяльності, регулярно аналізує і оцінює її ефективність, так як 
навчальна автономія є здатність субʼєкта самостійно здійснювати свою навчальну діяльність, 
активно і усвідомлено керувати нею, здійснювати рефлексію і корекцію навчальної 
діяльності і, накопичуючи індивідуальний досвід, відповідально і незалежно приймати 
кваліфіковані рішення щодо власного навчання в різних навчальних контекстах при 
визначенні ступеня відособленості, незалежності від викладача і прийнятті на себе його 
функцій. 

Необхідно також брати до уваги емоційний фактор процесу навчання. Навчання 
повинне не відхилятися студентом, а приносити йому позитивні емоції. В даний час завдяки 
розвитку інформаційних технологій ми маємо величезний арсенал засобів, що дозволяють 
інтегрувати в навчальний процес аудіо- і відеоматеріали, різноманітні електронні тренажери, 
величезна кількість інформаційних джерел і т. ін. Все це збагачує освітнє середовище, 
підвищує якість освіти, робить процес навчання оснащеним інноваційними технічними 
засобами, що, безумовно, захоплює, вражає студентів і полегшує процес придбання і 
засвоєння знань. 

Деякі теорії не отримали свого подальшого розвитку і залишилися в минулому, інші 
продовжують досліджуватися і розвиватися в даний час. У кожній теорії, навіть 
непопулярної зараз, можна знайти корисні і актуальні ідеї, які в синтезі з особистим досвідом 
викладача можуть допомогти успішному здійсненню навчання і отриманню високих 
результатів. Так, при вивченні фонетики (вимови і інтонації) необхідно сконцентруватися на 
поведінкової складової, при вивченні граматики використовувати когнітивний підхід, а при 
відборі контенту слід взяти до уваги емоції учнів. Навчання – це комплекс когнітивних, 
емоційних і поведінкових аспектів, їх вміле поєднання і використання є ефективним 
способом досягнення запланованих результатів в освітньому процесі. Успішне досягнення 
поставлених цілей неможливе без індивідуалізації процесу навчання, яка має на увазі 
розвиток компетенцій критичного мислення та автономної діяльності учнів, використання 
інноваційних компʼютерних технологій. 
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DIE ROLLE DES GEBETS IN DER GEISTIGEN ERZIEHUNG VON KINDERN DER 
DEUTSCHEN KOLONISTEN IN BESSARABIEN 

Людмила Лузанова  
викладач 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
 

Das Problem der geistigen Erziehung ist heutzutage sehr aktuell und relevant und ist mit der 
Entwicklung der jungen Generation eng verbunden. Seit vielen Jahren wurden aus dem 
Bildungsprozess in der Ukraine die christlichen Werte ausgenommen, was zu dem bestimmten 
Niedergang der geistigen Welt von Kindern und auch zum Verlust von einigen Menschenwerten 
führt. Im Verhalten der heutigen Jugendlichen werden sehr oft Eigensucht, utilitarischer 
Pragmatismus, Respektlosigkeit der Hauptideale, Unterschiebung des geistigen Interesses und 
Bedürfnisse durch Materiellenstreben, Unfähigkeit zu dem guten Beziehungenaufbau, Wiederwille 
der Verantwortung und sehr niedriges Niveau der geistigen Manieren   beobachtet. 

Das Problem der Jugendgeistigkeit wurde zu verschiedenen Zeiten von mehreren 
Wissenschaftlern untersucht, unter denen sind Pestalotij, Disterweg, Suchomlinskij. Sie haben 
nämlich die Hauptfaktoren bezeichnet, welche die geistige Erziehung beeinflussen, – Arbeit, 
Familie, Lehrer, Schule und andere. 

Unserer Meinung nach kann das Problem der geistigen Erziehung von Kindern ohne 
gründliche Untersuchung und Verwendung der beschaffenen Erfahrungen nicht gelöst werden. Das 
Hauptziel unserer Forschung besteht in der Feststellung der Rolle des Gebetes als eine Sakraleinheit 
der Sprache in der geistigen Erziehung von Kindern der deutschen Kolonisten in Bessarabien. 

Derzeit besteht ein zunehmendes Interesse an der Entwicklung der deutschen Kultur in der 
Südukraine. Am meisten werden die Prozesse der Besiedlung der südlichen Regionen der Ukraine 
von deutschen Kolonisten, ihr sozialer und rechtlicher Status, Merkmale der wirtschaftlichen 
Entwicklung und die reichen ethnokulturellen Traditionen der Siedler untersucht. Einige Aspekte 
spiegelten sich in den Arbeiten der Historiker und Kulturwissenschaftler V. Kryvets, M. Kulinich, 
A. Shadt und der Ethnographen A. Litsenberger, V. Kurilo, V. Sergiychuk u. a. wider. Deutsche 
Wissenschaftler verfolgen in ihren Arbeiten auch die Geschichte der deutschen Einwanderer: K. 
Keller, D. Tews, R. Epp, K. Stumpp u. a. Die Fragen des sozialen und religiösen Lebens der 
deutschen Kolonisten in der Region Bessarabien waren jedoch nicht Gegenstand besonderer 
Untersuchungen, stattdessen wurden sie in den Werken in- und ausländischer Gelehrter auf 
irgendeine Weise diskutiert [4, р. 132]. 

Heute kann behautet werden, dass die Religion und das religiöse Gemeinschaftsleben 
zentrale Positionen im Leben der deutschen Kolonien eingenommen hat. Einerseits  gerieten 
zahlreiche deutsche Familien aus Polen und Deutschland in die fremdethnische und fremdkulturelle 
Umgebung, und gerade die Religiosität half ihnen die Nationaleinheit, wirtschaftliche 
Zusammenhalt und aktive Teilnahme am Gemeindeleben zu bewahren. Anderseits hing das Niveau 
des psychologischen Komforts der Kolonisten von der Befriedigung der religiösen Bedürfnisse ab, 
was wiederum die Anpassung an den neuen Boden und in neuen Bedingungen beeinflusste. Die 
Umsiedler zeichneten sich durch eine  abgeschiedene und strenge Lebensweise aus und waren sehr 
arbeitsam. Ihre Kinder haben sie in ständiger Arbeit und in der Liebe zu Gott erzogen.  

Die Bildung der Geistigkeit bei den Kindern von den Kolonisten geschieht auf dem Grund 
der christlichen moralischen Werte, die in ihrem Bewusstsein als Normen, Prinzipien, Ideale, 
Begriffe abgesetzt haben. Das Hauptbuch im Leben jedes Kolonisten, das er am öftesten las, war 
die Bibel. Außerdem hatte fast jede Familie entweder religiöse Lieder- und Gebetsammlung, oder 
Kirchenkalender. Unter allen diesen religiösen Texten gehört der Ehrenplatz dem Kindergebet. Z.B. 
Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen, als Jesus allein. Amen. (Я – малий, моє 
серце чисте, і там ніхто не повинен жити окрім Иисуса. Амінь.) 

Zuerst möchte ich betonen, was für eine Bedeutung das Gebet hat. Gemäß der traditionellen 
Erklärung kann das Gebet als feste verbale Formel definiert werden, in deren Inhalt Bitte, 

33 



Text et culture. Випуск 5. 
Dankbarkeit oder Verherrlichung der heiligen Person ist [7, р. 77]. Das Gebet ist so genannter Akt 
der Liebe, in dem am meisten die Liebe zum Gott ausgedrückt wird, und es ist auch 
Aufbewahrungsort des ganzen geistigen Lebens. Das Gebet wird durch eine besondere «Sprache» 
charakterisiert, in der  das Wort untrennbar vom Schweigen verbunden ist [11, р. 173]. Es gibt viele 
verschiedene  Ausdrucksweisen anstatt der direkten lexikalischen Einheiten. z.B. Euphemismus. 
Unter den Euphemismen werden die Wörter und Wortverbindungen verstanden, die für die 
indirekte, versteckte manchmal erweichte, höfliche Bezeichnung  der bestimmten Gegenstände, 
Erscheinungen, Handlungen verwendet werden. z.B. Engle komm, mach mi fromm, daß i bald en 
Hemml komm. Amen. (Прийди ангеле, зроби мене набожним, тому що і я скоро піду на небеса. 
Амінь.) 

Damit meinen wir, dass das Kindergebet nach der Anredestruktur eine besondere verbale 
Formel ist, deren obligatorische Komponente der lexikalische Begriff «Gott» ist. Ihn spricht das 
Kind an, um Hilfe und Segen zu bekommen, oder, um Verzeihung für sein Benehmen am Tag zu 
bitten. Das von uns erforschte Material gibt an, dass der direkte Name «Gott» im Vergleich mit 
anderen lexikalischen Einheiten in dieser Bedeutung ganz selten gebraucht wird. Z.B. Herr Jesu, 
Lieber himmlischer Vater, Lieber Heiland, Vater unser. So im Gebet Lieber Heiland mach mich 
fromm, daß ich bald in Himmel komm. Amen. (Любий Спасителю зроби мене набожним, тому 
що я скоро піду на небо. Амінь) wird der Euphemismus Lieber Heiland gebraucht, das ist  der 
lexikalische Ersatz des Begriffes «Gottesfigur», dessen Hauptsemantikkomponente Bitte um den 
Schutz ist. Gleichzeitig dachte das Kind unbewusst schon über die Rettung seiner Seele nach. Jeden 
Tag betend bereute es seine Taten, gestand sie und versprach sie nie wieder zu tun, was sehr 
geholfen hat, Verhaltensstandard, Prinzipien für den nächsten Tag zu bestimmen. Die 
Selbstaufopferung und Beispiel der Liebe von Jesus bildeten auch seine Beziehungen in der Familie 
und in der Gemeinde [9, р. 64]. 

In den Gebeten, die die Kinder vor dem Essen im Laufe des Tages gehalten haben, wird oft 
die Anrede Lieber Heiland gebraucht. Aus sprachlicher Sicht enthält zusammengesetztes Nomen 
Heiland zwei Komponenten Heil und das Land. Das Wort heil hat die Bedeutung «gesund, 
unbeschädigt, unverletzt», und das Verb heilen – «gesund werden, befreien», auch der Wurzel heil 
nähert sich zum Wort «Heiligkeit» [14]. Der andere Bestandteil bedeutet «der Boden, die Erde, der 
Gegend» und ist die Hauptkomponente dieses Kompositums. Also, wenn das Kind den Gott 
angesprochen hat, hat es sich gleichzeitig an den Boden gewandt, der füttert und die Wohlhabenheit 
gibt, und es hat sich auch bei dem Gott für die Kräfte auf dem Feld, im Garten bedankt. Von 
anderer Seite  beeinflusste solche Anrede zum Gott die geistige Erziehung des Kindes damit, dass 
es die Liebe zur Erde, zum Boden erzog, wo das Kind gelebt und gearbeitet hat, die Liebe zum 
Land, das ihm als Heimatland wurde. Sie hatte den geistigen Begriff «gesegnetes Land, 
Heimatland». Solche Auffassung des Bodens gab die geistige Ganzheit jedes Kindes und jeder 
Familie. 

Sehr oft wird in den deutschen Kindergebeten solche Anrede zu Gott wie Lieber 
himmlischer Vater, Lieber Vater getroffen. Damit meinen wir, dass die Vatersgestalt mit der 
Gottvatersgestalt verbunden wird. Im Allgemeinen hat die Gottesgestalt als Oberhaupt der Familie 
eine gemeinschaftliche Bedeutung. Im Zentrum des gemeinschaftlichen Lebens der deutschen 
Kolonie stand die Familie, in der die Eltern sehr geachtet und geehrt wurden. Der Vater in der 
Familie hatte eine patriarchalische Macht, und niemand aus der Familie konnte ohne Vorwissen des 
Vaters, selbstständig vorgehen [12]. Nach «Vorlesungen über die Philosophie der Religion» von 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel ist Gott – Vater die erste Definition der absoluten Idee, das ist die 
reine Idealität und die echte Einigung (Unität) mit sich selbst [3, р. 227]. Einerseits hat es innere 
Harmonie, Einigung mit dem Gott und der Umwelt bei den Kindern der deutschen Kolonisten 
erzogen. Anderseits, wenn das Kind zum Gott wie seinen eigenen Vater angeredet hat, wurde 
Respekt und Verehrung zum Vater als zum Haupt der Familie erzogen. 

Somit ist das Gebet ein besonderer sakraler Text, in dem der Prozess der Euphemisierung 
solcher Begriffe wie Gott, Seele, Tod, Land klar beobachtet werden kann. Die Anrede zum Gott 
bildet und bestärkt in der inneren Welt des Gläubigen solche Gefühle, die seine Weltwahrnehmung 
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und Tätigkeit feststellen sollen: vor allem die Liebe, Rücksicht, Ehrlichkeit und andere. Die 
Euphemismen und euphemisierte Wortverbindungen waren ein besonderes Modell für die 
Abbildung der Kinderwelt und spielten die Rolle der geistigen Erziehung, der Festlegung des 
Wertensystems von Kindern der deutschen Kolonisten in Bessarabien. 
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Сьогодні, суспільний інтерес, зростає до проблеми особистої відповідальності та 

професійної соціалізації соціальних працівників. Відповідальність професійної соціалізації, в 
широкому сенсі цього слова, розуміється як якість, що характеризує соціальну ідентичність 
людини, його прагнення дотримуватися загальноприйнятих соціальних норм в цьому 
суспільстві виконувати рольові обов’язки і готовність звітувати за свої дії. 

Згідно вчення Радул В. В. [4, с. 66-69], професійна соціалізація – це тривалий процес 
становлення, розвитку та професійної підготовки особистості, відповідно з професійним 
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вимогам школи, вищого навчального закладу, підприємства, під час здобуття професійної 
освіти, підвищення кваліфікації, а також професійної діяльності, процес адаптації 
особистості до умов та особливостей професійного становлення. 

За дослідженнями Євдокімова Н.О. [2, с. 125-128], Українське суспільство потребує 
професіоналів, здатних грамотно працювати y певному соціумі. Соціальні педагоги 
допомагають вихованцям опановувати свій соціальний досвід, увійти в систему соціальних 
відносин, поширювати або розв’язувати складні міжособистісні зв’язки. Соціальний 
працівник має бути відповідальним щодо своєї праці, підвищувати рівень професійної 
соціалізації та зацікавленим її розвитком, а важливим кроком, на сьогодні, є знання іноземної 
мови. Іноземна мова сьогодні  є не просто частиною культури певної нації, але це і  запорука 
успіху, майбутньої вдалої кар’єри студентів, які здобувають освіту спеціальності соціального 
працівника.  

Знання іноземної мови, відкриває великі можливості для особистостей, що бажають 
стати соціальним працівником. Безліч соціальних робітників нашої країни, які вивчали 
іноземну мову, будують свою професійну кар’єру за кордоном, де соціальна робота дуже 
розвинена та займає високу ланку серед інших професій. Але все одно, соціальні робітники, 
які не їдуть в інші країни, вивчають іноземну мову, для запозичення досвіду та розвитку 
своїх професійних здібностей. Також, для того, щоб мати можливість вільно допомогти у 
вирішенні соціальних або особистих проблем іноземцям, які проживають в нашій країні.   

 Науковець Вітковська І.М. [1, с. 45-48] розглядає знання іноземної мови соціальним 
працівником, як підвищення професійної соціалізації, засіб самостійного підвищення своєї 
кваліфікації та відповідальності, як інтегральну властивість особистості, науковці 
виокремлюють чинники, які є цінними для формування й реалізації майбутнім соціальним 
працівникам відповідальної поведінки: 

- точність, пунктуальність, вірність особистості у виконанні обов’язків, її готовність 
відповідати за наслідки своїх дій, достатня представленість емоційних та вольових якостей 
особистості; 

- самостійність, чесність, справедливість, принциповість, почуття обов’язку та інші 
соціально-цінні якості особистості; 

- толерантність, готовність сприймати інших людей такими, якими вони є, терпиме 
ставлення до оточуючих як до партнерів по спілкуванню та взаємодії, емпатії; 

- мораль та моральність, міра моральної зрілості особистості; 
- рівень соціальної зрілості, соціальна спрямованість особистості, система цінностей 

та особистісних смислів, готовність підпорядковуватися нормам та правилам суспільного 
життя, загальна соціально-психологічна компетентність. 

У формуванні відповідальності студентів виокремлюються такі завдання соціально-
психологічної діяльності які пов’язані з формуванням емоційного компонента 
відповідальності:  

- стимулювання потреби в самопізнанні і саморозумінні, проявів почуття обов’язку, 
співпереживання;  

- ставлення до себе як до законослухняного громадянина, формування почуття власної 
гідності, що не дозволяють йти на компроміс з совістю в ситуації морально-етичного 
розбіжності;  

- виконання взятих на себе зобов’язань, формування інтегрального локусу контролю і 
здібностей до саморегуляції. Для досягнення високого результату у соціально-
психологічному супроводі розвитку відповідальності, слід керуватися принципами, 
методами і формами роботи з особами юнацького віку. 
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Однією з ресурсних форм розвитку відповідальності майбутніх соціальних 

працівників є групова робота. Під час тренінгу в інтерактивній, діяльнісній формі вдається 
актуалізувати особистісні ресурси, мобілізувати морально-етичні настанови, підняти 
мотивацію соціально відповідальної поведінки. На думку Євдокимова Н.О. [12, с. 125], 
запорукою ефективності тренінгової роботи в цьому напрямку є врахування послідовності 
етапів розвитку відповідальності.  

Як зазначає вчений Охріменко О.О. [3, с. 115], першим етапом формування 
відповідальності молоді в тій чи іншій ситуації є її актуалізація. Вона передбачає 
забезпечення включеності молодої людини в подію, тобто створення умов для усвідомлення 
своєї причетності до неї. При цьому важливе стимулювання емоційної оцінки події.  

Другий етап передбачає моделювання оцінювання своїх можливостей впливати на 
ситуацію і обов’язків, пов’язаних з реалізацією цього впливу. Будь-яка відповідальність 
завжди з’являється тоді, коли людина усвідомлює свої обов’язки перед конкретними людьми 
або спільнотами людей. 

Третій етап вимагає делегування повноважень відповідальності майбутніх соціальних 
працівників – учасникам спільної діяльності, що виникає в логіці подій. При цьому 
необхідно враховувати інтереси і можливості учасників тренінгу. 

Четвертий етап передбачає практичну реалізацію обов’язків у конкретній діяльності. 
П’ятий етап – рефлексивно-прогностичний – стимулює усвідомлення своєї участі в 

події, оцінку своєї відповідальності за післядію конкретної події. Цей етап переходить в 
актуалізацію нової ситуації, яка вимагає проявів відповідальності особистості щодо подій 
соціальної дійсності. 

Відповідальні майбутні соціальні працівники характеризуються хорошими 
розумовими здібностями, аналітичністю, вмінням прогнозувати ситуації поведінки, успішно 
діяти в різних умовах міжособистісної взаємодії. Вони відкриті, товариські, активні у 
встановленні як міжособистісних, так і соціальних контактів. У поведінці проявляють 
експресивність, соціальну сміливість, соціальний самоконтроль. 

Науковець Титаренко Т.М. [5, с. 244], стверджує, що рівень розвитку і проявів 
відповідальності у майбутніх соціальних працівників відображають рівень їх соціалізації в 
навколишньому просторі, готовність до соціальної самореалізації і соціальної успішності в 
системі міжособистісних і професійних стосунків. Відповідальна поведінка вимагає від 
юнаків і дівчат додаткових особистісних новоутворень і спланованого психологічного 
супроводу для формування такого типу соціальної компетентності. Створення у навчальних 
закладах спеціальних умов для розвитку відповідальності, залучення до роботи педагогів, 
психологів, інших фахівців, використання різноманітних методів, форм і засобів у такій 
роботі є запорукою її ефективності. 
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Текстом як лінгвістичним феноменом почали цікавитися більше ста років тому. Саме 
слово «текст» має латинське походження і походить від латинського дієслова «textere», що 
означає - тканину, плести, сплітати [7, с. 3]. 

На думку С. М. Шакірова, феномен художнього тексту полягає у принциповій 
невичерпності виражених у ньому смислів та ідей: кожне нове прочитання збільшує простір 
розуміння [10]. 

Дійсно, ряд дослідників (Валгіна 2004, Псурцев 2008, Кухаренко 2018 та ін.) 
погоджуються, що висока інформативність, образність і здатність містити в собі приховані 
смисли є характерними особливостями художнього тексту, і виділяють цей вид тексту серед 
інших. 

Різнопланові вираження художнього тексту, його імплікативність обумовлюють ряд 
специфічних рис, властивих його назві, адже назва, з точки зору І.Р. Гальперіна, – це 
«компресований, нерозкритий зміст тексту» [3, с. 133], а середовище художнього тексту 
створює додаткове навантаження на сильні текстові позиції. Додаткове навантаження, на 
думку Н.А. Кожиної, полягає в тому, що в художньому тексті «назва служить одночасно 
імʼям художнього твору та індивідуально-авторським висловлюванням про нього» [5, с. 10]. 

«Художній текст створюється як унікальний, ad hoc сконструйований знак особливого 
змісту» [11]. Від першого і до останнього речення художній твір будується відповідно до 
початкового задуму автора. Кожне слово, словосполучення, речення відповідає цілому 
авторському задуму. Зрозуміти, інтерпретувати і розгадати смислове навантаження всього 
художнього тексту можна тільки через єдність форми і змісту. З вищесказаного формується 
мета даної статті – розкрити суть і значимість заголовка в художньому творі і розглянути 
його функціональне навантаження на читача. 

Особливість художнього твору полягає в тому, що це замкнутий простір, в якому 
початок і кінець зливаються воєдино відповідно до початкового задуму автора. Авторський 
задум виступає, по своїй суті, в ролі основного принципу побудови художнього твору і перш 
за все проявляється на всіх рівнях – від побудови окремих речень до розвитку сюжетної лінії 
– змушують читача уважно стежити за розповіддю, передбачаючи її рух в тому чи іншому 
напрямку. 

Текст художнього жанру це свого роду сукупність системних знаків, які, у свою 
чергу, ускладнюються смисловими авторськими конфігураціями додаткових значень і які, в 
сумі своїй, т. б. за обсягом закладеної в них інформації, істотно перевершують сенс лексем, 
що входять до його складу. Кожен новий розповідний фон, подія або явище ускладнюється 
багатьма факторами, останні і створюють унікальність художнього твору, визначаючи його 
естетичну значимість. Як працює дана система, і яким чином художній твір впливає на 
читача? 

Вплив на читацьку зацікавленість починається з перших літер, перших складів, 
перших слів, а саме з заголовка. Звернемо увагу на перший структурний елемент будь-якого 
художнього тесту – заголовок і проаналізуємо його функціональне навантаження у творах 
жанру наукової фантастики, з метою продемонструвати фрактальність, незвичайність і 
неординарність заголовка. 

Назва тексту, особливо художнього тексту, являє собою складний феномен. Назву 
також відносять до «сильної позиції» тексту. Даний термін походить від теорії фонем і 
фонетичних чергувань І. А. Бодуена де Куртене. Однак, у подальшому цей термін стали 
застосовувати і по відношенню до тексту. У сучасній лінгвістиці тексту під сильними 
позиціями розуміють «специфічну організацію тексту, що забезпечує висування на перший 
план найважливіших смислів тексту ... встановлення ієрархії смислів, фокусування уваги на 
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найважливішому, посилення емоційності та естетичного ефекту, встановлення значущих 
звʼязків між елементами суміжними і дистанційними, що належать одному і різним рівням 
забезпечення звʼязності тексту і його запамʼятовуваності» [1, с. 23]. 

Проблема визначення статусу заголовка по відношенню до тексту все ще вважається 
дискусійним питанням. Так, існують вагомі аргументи на користь самостійності заголовка, а 
саме здатність заголовка до самостійного існування поза текстом, уявлення про назву як про 
елемент тексту, питання функціональної характеристики заголовків та інші. 

Питання функціональної характеристики назв текстів різної жанрової специфіки 
широко представлені в науково-дослідній літературі [Богданова 2009, Дімірова 2006, 
Кухаренко 2018 і ін.]. При цьому художній текст як самостійний жанр тексту визначає 
особливості функціональної характеристики назв. В рамках даної проблеми багато 
дослідників сходяться на тому, що можна виділити наступні основні функції заголовка 
художнього тексту, які, у свою чергу, є відображенням звʼязків, існуючих між заголовком і 
текстом: 

• номінативна функція (яка називає). Номінативна функція властива всім назвами і 
історично є первинною функцією заголовка тексту; 

•  графічно-видільна функція: дана функція назв виражається в тому, що сама назва 
виділяється з простору тексту, це здійснюється за допомогою графічних засобів - позиції 
заголовка перед текстом, шрифту і т. д; 

•  інформативна функція: всяка назва несе в собі інформацію про текст, який вона 
відкриває;   

•  атрактивна функція. На думку О.Ю. Богданової, атрактивна функція заголовка 
реалізується через залучення уваги і виникнення інтересу у читача до прочитання тексту в 
цілому, і в різних випадках вона виражена менш або більш яскраво [2].  

• прогностична функція. Необхідно відзначити, що в деяких дослідженнях дана 
функція називається проспективна, тобто заголовок спрямовує основний текст на розвиток 
названої теми, відводячи йому роль ланки, яка конкретизує, пояснює. 

Зазначені вище функції не рівнозначні для кожного конкретного заголовка кожного 
конкретного художнього тексту. Розглянемо реалізацію заголовків на прикладах назв творів 
науково-фантастичного жанру. Для аналізу було взято 8 науково-фантастичних романів і 12 
оповідань. 

1. Інформативна функція проявляється в номінативній функції заголовка. Заголовок 
називає текст за однією з його ознак – за загальною темою: «The Time Machine» by G. Wells, 
«Jupiter Five» by A.C.Clarke, «Betelgeuse Bridge» by W. Tenn. 

Читач сам інтерпретує сюжет вигаданої розповіді, як інтерпретатор виступає автор, 
адаптуючи своє вигадане квазіреальне оповідання до уявлень читача про реальні події та 
явища, які оточують читача в навколишньому світі. 

2. Експліцитна функція, використання емоційно-оцінних слів в їхніх метафоричних 
значеннях або через ретроспективне переосмислення оцінки: «The Middle of Nowhere» by F. 
Pohl, «The Door into Summer» by R.A.Heinlein, «Foundation» by I.Asimov. 

Будь-який крок читацького сприйняття забезпечує доступ до певного рівня 
інформаційного поля художнього тексту, і тільки той читач, який здатний пройти через всі 
ступені чуттєво-раціональних форм осмислення, може зрозуміти і оцінити твір в цілому [4]. 
Завдяки подібній назві твору, читач розуміє, що події, описані в художньому тексті, - це 
вигадка, але вигадка, яка для читача знаходиться на межі реальності. 

3. Функція переконання – заголовок впливає на формування у читача певної думки з 
приводу подальшого читання і його зацікавленості до і після прочитання: «The Invisible Man» 
by G.Wells, «First Contact» by M. Leinster, «Arena» by F. Brown. 

Незважаючи на свою коротку форму та ізольоване становище по відношенню до 
всього тексту, заголовок відіграє дуже важливу роль, виступає як засіб вираження концепту 
даного тексту. Т.В.Романова вводить поняття концепт-назва – концепт-мінімум і концепт-
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максимум. Концепт-мінімум – це зміст і обсяг заголовка на вході (до прочитання) твору, 
концепт-максимум – це на виході, після прочитання [8, с. 217]. Автори виносять в заголовок 
своїх творінь лише те, що, в їхньому уявленні, є найважливішим для розуміння основної ідеї. 
Так, письменник створює в художньому тексті якусь модель уявної дійсності, яка покликана 
відповідати реальній. У фантастичній літературі автори зображують альтернативні світи, що 
відрізняються від будь-яких з відомих культур. Їхнє створення відбувається за допомогою 
квазітермінів, нових концептів, фреймів і понять, нових лексичних одиниць, утворюючи 
своєрідну фрактальність, і які, як правило, часто сконцентровані в самому заголовку: «The 
War of the Worlds» by G.Wells, «The Seeds of Time «by J.Wynham,» The Middle of Nowhere «by 
F. Pohl,» The Artifact Business «by R. Silverberg. 

Крім вищенаведених позицій заголовка щодо тексту – «до» і «після», заголовок може 
неодноразово повторюватися в самому масиві твору, виконуючи функцію звʼязності, яка 
також чітко відстежується через використання власних назв у заголовках. «Імʼя, 
багаторазово повторюючись в рамках контексту, вбирає в себе семантику оточення і набуває 
семантичної значущості і місткості» [7, с. 127]. 

Варто зазначити, що розмаїття і численність функцій заголовка повʼязані з тим, що він 
виступає актуалізатором практично всіх текстових категорій – категорії номінативності, 
модальності, завершеності, проспекції і прагматичності [7]. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна сказати, що сама назва є актуалізатором всіх 
текстових категорій, має тісний семантичний і композиційно-змістовний зв'язок з текстом 
художнього твору. Перебуваючи в «сильній текстовій позиції», назва відкриває текст 
художнього твору і орієнтує читача на зміст. У процесі розкриття основної ідеї твору за 
допомогою звʼязку між текстом і заголовком породжуються нові смислові повідомлення, що 
змінюють уявлення читача про зміст художнього твору. Заголовки художніх текстів 
виконують ряд функцій, що відображають звʼязок між назвою і текстом. 
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Колір є невід’ємною складовою мовної картини світу усіх народів. Проблема 

сприйняття кольору і кольорової символіки, природна сутність кольорових категорій та їх 
взаємодія вже давно привертає увагу представників різних галузей науки – етнографів, 
антропологів, філософів, психологів, філологів тощо. У звʼязку з цим зʼявилася окрема наука 
про колір – кольорознавство або хроматологія (від гр. сhroma (chromatos) – колір, logos – 
поняття, вчення).  

Першим вченим, хто займався дослідженням кольору, став Ісаак Ньютон, розклавши 
біле сонячне світло на спектр кольорів. Через півтора століття після Ньютона кольоровий 
круг був удосконалений Йоганном Гете, який вперше замислився над впливом кольору на 
психіку людини. У наступні роки колористикою займалися Альберт Манселл, Вільгельм 
Фрідріх Оствальд, Йоханнес Іттен, Мішель Шеврель та ін. На сучасному етапі це питання 
досліджують такі вчені як Грибер Ю.О., Андреєва К.А., Величко А.А., тощо. 

Однією з найбільш складних проблем як в хроматології, так і в лінгвістиці є 
класифікація кольоропозначень. Сьогодні в живописі, дизайні, архітектурі та прикладних 
видах мистецтва широко використовується колірне коло Йоханнеса Іттена – швейцарського 
художника, теоретика мистецтва і педагога. Його 12-секторний колірний круг показує 
найбільш поширену в світі систему розташування кольорів, їх взаємодію між собою. 
Символізм кольору відіграє й велику роль у творах світової літератури. Такі письменники як 
Ф. Стендаль, Й. Гете, М.А. Булгаков, Г. Гейне та ін. успішно вживали величезну палітру 
кольорів задля насичення творів глибинним сенсом, драматизмом та метафоричністю. 

Більшість лінгвістів стверджує, що субстанція кольору не може бути визначена будь-
якою системою координат, і що оптичний спектр не має кордонів між окремими кольорами. 
Дійсно, не представляється можливим з точністю визначити, де закінчується блакитний і де 
починається синій. Тому питання про межі колірного простору як і раніше залишається 
відкритим. Незважаючи на такі труднощі в описі імен кольору, в науці здійснювалося 
чимало спроб класифікувати і систематизувати їх. 

Отже, розглянемо основні характеристики кольоропозначень. Система найменувань 
кольору володіє наступними основними рисами:  

1) концептуальна спільність – одиниці, що входять у розглянуту безліч, є виразниками 
того чи іншого аспекту концепту «колір»;  

2) на семантичному рівні: наявність загальної (інтегральної) семантичної ознаки, що 
обʼєднує всі одиниці поля і виражається лексемою з узагальненим значенням 
(архилексемою) – колір;  

3) в лексико-семантичному полі виділяються мікрополя – семантичні об'єднання, 
повʼязані інтегральною ознакою – значенням будь-якого конкретного кольору, як правило, 
вираженого домінантою поля (ядерною лексемою);  

4) безлічі одиниць кольоропозначення, складові мікрополя, структуровані таким 
чином, що неможливо виділити їх ядро і периферію (ближню і дальню, в залежності від 
ступеня близькості до ядра);  

5) взаємовизначеність елементів, яка виступає іноді у вигляді взаємозамінності цих 
елементів;  

6) мікрополя не ізольовані один від одного: одні й ті ж кольоропозначення можуть 
входити в різні мікрополя;  

7) в силу своєї багатозначності, кольоропозначення можуть входити в інші лексико-
семантичні поля;  
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8) лексико-семантичне поле «колір» може включатися в інше поле більш високого 

рівня [3]. 
У лінгвістичній літературі кольоропозначення прийнято поділяти на основні 

(абсолютні) і відтінки. Поняття «основне ім'я кольору» вперше в науковий обіг ввели 
американські вчені Б. Берлін і П. Кей. На їхню думку, основне імʼя кольору (basic colour 
term) має володіти такими якостями:  

1) імʼя кольору повинно складатися тільки з однієї морфеми (green, red);  
2) колір, що позначається, не повинен бути відтінком іншого (наприклад, scarlet – 

відтінок red);  
3) він не повинен ставитися лише до малої групі обʼєктів (наприклад, blond – описує 

тільки волосся);  
4) він повинен бути широко вживаним (порівняйте Yellow і saffron) [1]. 
Основні (абсолютні) кольоропозначення, в свою чергу, діляться на: 
• хроматичні, які називають сім кольорів райдужного спектра; 
• ахроматичні (білий, сірий, чорний) [1]. 
Всі інші кольоропозначення називають засобами відтінків. Вони розрізняються за 

способом передачі відтінків. Виділяють групу найменувань кольору, які передають відтінки 
кольору аналітично; серед них колірні прикметники: 

а) вторинної номінації (бузковий, молочний); 
б) без етимології, яка ясно простежується (бурий, червоний); 
в) з обмеженою сполучуваністю (русявий, коричневий, гнідий); 
г) запозичені кольоропозначення (cольферіно, індиго); 
д) термінологічні одиниці (кобальт, ультрамарин); 
е) неологізми і архаїзми (пепсин, кубовий, cмарагдовий); 
ж) філологічні (чорноти) [3]. 
Але слід зазначити, що при описі найменувань кольору в лінгвістиці дослідники 

стикаються з цілою низкою проблем. Одна з основних – проблема класифікації колірних 
прикметників. При спробі опису відносин між словами-кольоропозначенням в термінах 
схожості (кількісній оцінці) вчені говорять про неможливість побудови опису на основі 
моделі  психологічного простору відчуття кольору. І це незалежно від вибору метамови 
опису. Це питання не отримало чіткого пояснення в науковій літературі. У кожного носія 
мови – свій досвід, своє сприйняття світу, своє сприйняття кольору, своя оцінка побаченого, 
тому створити класифікацію кольоропозначень, що задовольняє всіх вчених, 
представляється неможливим [5, с. 83]. 

Прикметники-колоративи, які зустрічаються в сучасній українській і англійській 
мовах, можна розділити на певні групи:  

1) прикметники, які набувають вторинну номінацію (малиновий, персиковий, 
бурштиновий, аметистовий, гірчичний, лимонний – lemon, aquamarine, peach, strawberry);  

2) прикметники, що не мають чіткої етімології (бурий, вороний, червоний);  
3) неологізми і архаїзми (смарагдовий, кубовий);  
4) прикметники з обмеженою сполучуваністю (карі очі);  
5) запозичені прикметники (індиго, хакі);  
6) термінологічні (кобальт, ультрамарин);  
7) оказіональні або індивідуально-авторські прикметники (густо-малиновий) [2]. 
В.І. Іваровська виділяє десять основних кольорів: білий, червоний, синій, зелений, 

жовтий, коричневий, сірий, чорний, помаранчевий, фіолетовий. В основу цієї класифікації 
покладено польовий принцип поділу: всі перераховані кольору мають здатність входити до 
складу колірних полів. Крім цього, всі кольоропозначення розглядаються вченим з позиції 
вмотивованості – немотивованості [3].  

Такі психологи як Браєм Гарольд, Ганна Стармер, Борис Базима виділяють дві групи 
кольорів: перша – це теплі, «стимулюючі» кольори, пов'язані з процесами асиміляції, 
активізації і напруги (червоний, оранжевий, жовтий і білий), а друга група включає холодні 
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кольори, які співвідносяться з процесами дисиміляції, пасивізації і розслаблення (синій, 
індиго, фіолетовий і чорний). Зелений колір може ставитися до обох груп, може приймати 
статус перехідного. Так само всі колоративи можна умовно розділити на: щільнооформлені 
(lemon, shrimp) і роздільнооформлені (milky white, light green). 

З лексико-семантичного погляду колоративи можна розділити на узуальні 
(загальновживані: red, green) і оказіональні (індивідуально-авторські, тобто не зафіксовані в 
словнику: ash-lilac, brandy-cheeked, solid-mahogany). 

Окрему групу колоративів складають такі, в основі яких лежить лексико-семантичний 
спосіб створення, переважно метафора. В залежності від структурного типу, розділяються 
колоративи на прості і складні. До складу простих входять переважно основні кольори: white, 
black, blue і інші. Групу складних колоративів створюють відтінків прикметники, серед яких 
виділяють такі типи:  

1) складно-похідні одиниці: purple-stemmed, white-tailed, blасkscarved;  
2) складно-похідні одиниці компаративного характеру з другим компонентом -

coloured: wheat-coloured, whisky-coloured;  
3) складні компаративні одиниці з другим компонентом-прикметником, який описує 

колір предмета за подобою з іншим предметом: apple-green, earth-brown, sky-blue;  
4) складні прикметники, представлені двома основами простих одиниць типу red-

brown, scarlet-red, blue-grey. Інтенсифікація колірної ознаки може досягатися шляхом 
вживання першого прикметника в найвищому ступені порівняння (reddest red);  

5) атрибутивні структури з другим компонентом – основним прикметником кольору і 
першим компонентом – конкретизатором, частіше з точки зору інтенсивності кольору: pale 
pink [4].  

Отже, питання класифікації кольоропозначень є актуальним і досі. У звʼязку з тим, що 
нові назви кольорів зʼявляються в ЗМІ, на сторінках сучасних художніх творів досить 
активно, часто важко класифікувати і упорядкувати цю лексичну групу слів. Відповідно, 
інтерес до вивчення кольоропозначень і власне кольору у всіх його проявах, не згасає, а 
спроби класифікувати ці слова вживаються всі частіше. Розглянувши різні класифікації слів-
кольоропозначень, можна зробити висновок, що і в українській, і в англійській мовах 
зʼявляється безліч слів, які набувають вторинну номінацію кольору, переважно це назви 
найрізноманітніших відтінків будь-якого з основних кольорів. 
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Д. ЧИЖЕВСЬКИЙ ПРО МОДЕРНУ СЛОВʼЯНСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ 

Людмила Рева-Лєвшакова 
доктор філологічних наук, професор 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова  
 

Літературознавчі концепції Дмитра Чижевського, зокрема схематизовані визначення 
історико-літературного розвитку, як української літератури, так і слов’янських літератур, 
зумовлені його методологічними дослідженнями стильового художнього розмаїття від 
початків до доби реалізму. Цікавість до естетико-стильового феномену літератури від давніх 
часів до початку ХХ століття втілилась у його ґрунтовних працях «Історія української 
літератури (від початків до доби реалізму)» (1956 р.), «Порівняльна історія слов’янських 
літератур» (1968 р.) та машинопису «Реалізм в українській літературі». Про історію 
знаходження останньої написано Наєнком М.К. в передумові до першого українського 
окремого видання, що побачив світ 1999 року [2]. Широкому загалу вітчизняних дослідників 
ці праці стали відомі наприкінці минулого століття. Час від часу з’являються дослідження 
наукових здобутків Д. Чижевського. Втім й нині бракує розвідок його концепцій щодо 
становлення й розвитку модерної слов’янської літератури. Власне саме на це питання ми 
звернули увагу у нашій праці.  

Як вже відомо, Д. Чижевський у вступі до праці «Історія української літератури (від 
початків до доби реалізму)» надав загальну схему розвитку української літератури, яку, з 
його точки зору, можна умовно поділити на дев’ять певних періодів. На відміну від багатьох, 
як попередників, так і послідовників, автор у загальних визначеннях періодизації не плутає 
поняття доба, процес, епоха, напрям, період, а кожному із зазначених понять надає належне 
місце у своїй схематичній таблиці. Пояснюючи власні теоретичні переконання щодо 
історичного розвитку української літератури, вчений не забуває про індивідуальну природу 
творчого одноосібного процесу, рівня художньої талановитості й коефіцієнта працьовитості, 
коротко іменуючи усі зазначені сегменти індивідуальними ухилами. Отже, у зв’язку з 
визначальними характеристиками літературного розвитку автор писав: «… уявлення про 
літературний розвиток є до певної міри схематизованою абстракцією від реального процесу 
розвитку <…> в межах кожної доби є різні напрями, індивідуальні ухили та переходові 
напрями між окремими епохами. До того ж в українській літературі, яка знала періоди 
релятивного занепаду, деякі епохи ‒ ренесанс, класицизм – репрезентовані або мало, або 
невиразно» [3, с. 37-38]. Повертаючись до схематичної картини розвитку української 
літератури, створеної Д. Чижевським, згадаємо її прикінцеві пункти періодизації:  

«VІІІ. Реалізм – від 60-х років 19 ст. Представники цієї течії працювали безперервно 
аж до революції 1917 р.  

ІХ. Символізм – початок 20 ст.» [3, с. 38]. 
Варто зауважити, що вісім із зазначених у схемі періодів: доба монументального 

стилю (11 ст.), доба орнаментального стилю (12-13 ст.), переходова доба (14-15 ст.), ренесанс 
та реформація (кінець 16 ст.), бароко (17-18 ст.), романтика (кінець 20-х років – початок 60-х 
років 19 ст.) та реалізм, ‒ докладно досліджено автором, окрім останнього, дев’ятого, 
наявність й час появи котрого схематично засвідчено, але визначень символізму у роботі про 
українську літературу й подальших відомих нам працях не подано. Однак, разом з тим, автор 
помічає формування інших стильових напрямів та течій, про що занотовує у наступних 
рядках: «… безпосередньо перед революцією зародилися нові напрями, напр. футуризм» 
[3, с. 38]. Щоправда, він вказує й на появу в цей час течії неокласицизму, підкреслюючи певні 
труднощі щодо вичерпної характеристики «недавніх течій». Також вчений зазначає, що 
«література доби реалізму та модерних нереалістичних течій дуже широка і вимагатиме 
книги такого ж обсягу», як і книга про історію української літератури [3, с. 38]. Як уже 
відомо, розвитку українського реалізму вчений приділив невелику працю пізніше, а окремій 
праці про символізм та згадувані модерністські нереалістичні течії у вітчизняній літературі, 
напевно, не судилося з’явитись з-під його пера. Хоча в роботі про історію слов’янських 
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літератур ним включено доволі розлогі розділи «Реалізм» і «Неоромантизм («модернізм»)». 
Зважаючи на загальну мету порівняльного дослідження усіх слов’янських літератур 
(зокрема: української, білоруської, російської, польської, чеської, словацької, сербської, 
хорватської, словенської, болгарської; в деяких розділах до списків персоналій включено 
авторів лужицької літератури) у праці звернуто увагу й на специфіку розвитку української 
літератури у загальнослов’янському контексті. Тому саме у цій роботі можна віднайти 
відповіді на ряд питань щодо концептуальних модерністських переконань Дмитра 
Чижевського.  

У зв’язку з питанням про символізм, варто зазначити, що у подальших працях автор 
звертає увагу на вагому роль символізації, як риси певної художності, та її можливі 
метаморфози в індивідуальних ухилах письменників. А про символізм взагалі він пише як про 
загальноскладову рису будь-якої епохи в межах індивідуальних авторських інтенцій. Так, у 
його працях з’являються визначення доісторична символізація, історична символіка 
[4, с. 229], демонічна символізація (у В. Соловйова) [4, с. 227], символ внутрішнього світу [4, 
с. 188] тощо. 

Розгорнуту картину модернізму автор надав у «Порівняльній історії слов’янських 
літератур» у розділі «Неоромантизм («модернізм»)». Хоча вже в попередньому розділі про 
реалізм у переліку авторів-реалістів, що за композиційним задумом передував теорії 
мислення, навпроти деяких прізвищ автор додає ремарку: «з тяжінням до модернізму». 
Насамперед це стосувалося чотирьох прізвищ, два з яких – українські. Зокрема допис 
з’являється напроти імен М. Коцюбинського та І. Франка.  

Не погодимося з Михайлом Кузьмовичем, котрий писав, що Д. Чижевський не 
зважився висловити своєї думки про тяжіння М. Коцюбинського до модерністської чи 
реалістської художньої системності, а творчість М. Вороного та Олександра Олеся також не 
наважився означити  [1, с. 19]. Оскільки в Порівняльній історії… ще в розділі про реалізм 
Д. Чижевський указує І. Франка й М. Коцюбинського як реалістів з тяжінням до 
модернізму [4, с. 184], підкреслюючи що до «модерного» оповідного мистецтва сильніше, 
ніж «європеєць» Іван Франко, тяжіє Михайло Коцюбинський (своїми оповідями та повістями 
від 1903 р.)» [4, с. 198]. Також, згадуючи про вплив манери письма А. Чехова на українську 
літературу, він писав: «Продовження стильових традицій Чехова в українця Михайла 
Коцюбинського було прямим переходом до модернізму» [4, с. 207]. У розділі про 
неоромантизм/модернізм до переліку українських модерністів ним вписано імена 
Олександра Олеся, М. Рильського, П. Тичини. Щодо творчості М. Вороного, то визначення 
Д. Чижевським його художньо-мистецьких уподобань лишаються нам невідомі. Принаймні, 
ця невідомість надає сенс подальших досліджень у цьому невизначеному, гадаємо, що поки, 
шляху.  

Свої погляди на модернізм автор репрезентує ще в розділі про реалізм, зазначаючи, 
що «чистої природи» реалізму не існує. А всі літературно-художні каркаси реалістичних 
конструкцій мають нереалістичний домішок, що розбавляє реалістичний стиль 
нереалістичним «художнім інструментарієм». Автор помічає в реалізмі «реальність іншого 
характеру»: «не тільки екзальтовані перебільшення, а й метафори, порівняння та інші 
стильові засоби уможливлюють вихід за межі реальності» [4, с. 187]. Розуміючи, що 
головним імперативом (правилом) реалізму має бути «зображення дійсності, якою вона є», 
він висловлює абсолютно логічні міркування щодо принципів зображення в реалістичному 
творі. Маємо на увазі суперечливі думки про те, якими можуть бути художні засоби 
зображення та мовного вираження (використання тропів)  в реалізмі. Якими мають бути 
метафори, метонімії, порівняння, алітерації, алегорії, навіть епітети, в реалізмі, якщо 
говорити про художню творчу майстерність й стильову творчу індивідуальність письма. Яку 
метафору або порівняння можна назвати реалістичними? Здається, що відповіді на ці 
питання можуть абсолютно змінити загальновідомі уяви про стильові характеристики з 
позначенням часу. Хоча ми визнаємо умовність цих визначень, однак, на цей час вже 
сформована певна понятійна унормованість в літературознавстві. Звісно, інтелектуал 
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Д. Чижевський не міг обійти ці питання, оскільки засади його праці ґрунтуються не на 
пересічному «писати заради письма»; в його працях відчувається могутній науковець з 
творчим підходом до абстрактних питань, зокрема стильових визначень обумовлених 
часовими кордонами. Також в його міркуваннях помітні потужні інтелектуальні бажання й 
азарт виокремити певні стильові характеристики й на їхній основі надати більш влучні 
визначення. До того ж він цілковито демократичний, «інший» дослідник, котрий у власному 
літературознавчому філософуванні не проявляє наукового диктаторства. 

Д. Чижевський враховує філологічну філософію інших авторів й спирається на деякі 
висловлення сучасників і попередників, а також із зацікавленням ставиться до 
різноманітного кола філологічних проблем, зокрема проблеми влучного визначення періодів 
і художніх течій. Він пише: «Те, що провести межу між реалізмом та іншими течіями – річ 
непроста, пояснюється передусім невиразністю у визначенні поняття «реалізм»» [4, с. 186]. 
Не менш цікавим ввижається визначення ним реалістичного роману. Здається він єдиний 
помічає емоційне підґрунтя реалістичного слов’янського роману на відміну від 
загальновідомих тверджень про головний постулат реалізму – раціоналізм. Проникливі 
міркування підводять його до наступних записів: «Слов’янський реалістичний роман 
надзвичайно тендітний. Він споріднений із тим старовинним жанром у слов’янських 
літературах, який можна вважати дидактичним <…> Це досягається або завдяки авторським 
роздумам, або монологам героїв, або й завдяки вставним новелам, притчам, спогадам тощо. 
У такому ж напрямі діють сатира й пародія в новій романістиці, однак їхня аргументація є не 
раціональною, а специфічною – емоційною» [4, с. 199-200]. 

Звертає увагу Д. Чижевський й на «негероїчність» героїв реалістичного роману у 
порівнянні з «високо пафосним героїзмом» в романтизмі [4, с. 201]. На наш погляд, риса 
«негероїчності» більш притаманна вже модернізму, тобто «негероїчність» ‒ та риса, котра 
тонкими ниточками пов’язує реалізм з модернізмом. Недарма в розділі про реалізм автор так 
багато уваги приділяє модернізму, а у визначеннях самого реалізму думка його схиляється до 
провокативних висловлювань щодо об’єднуючих містків між реалізмом і модернізмом. 
Розглядаючи жанрову своєрідність новели, автор порівняльної історії слов’янських літератур 
зазначає, що новелісти «виробляли стиль, який доречно називати імпресіоністичним» 
[4, с. 203]. Звертаючись до  імпресіоністів ХІХ століття (Мопассана і Чехова), автор 
схиляється до думки про оновлення імпресіонізму в ХХ столітті, хоча він й зазначає, що «у 
певному сенсі означення «імпресіоністський» можна застосувати щодо будь-якого виду 
художньої творчості» оскільки «багатьом реалістам незрозуміло, де починається, а де 
кінчається вірність правдоподібному – «реалістичному» ‒ зображенню» [4, с. 207]. Проте 
навіть такі важливі реалістичні риси як типовість й екстремальність сюжету, на думку 
Д. Чижевського, «ведуть до тієї манери письма, яка заслуговує називатись 
«імпресіоністичною», «враженнєвою»» [4, с. 206] при умові занадто відданого дотримування 
ним.  

Дослідник доходить висновку, що письменники-реалісти «не помічають, що їхнє 
письмо носить імпресіоністичний, чи фрагментарний, характер», а окремі митці «вдаються 
до імпресіоністичного стилю свідомо», хоча «точні межі цього «імпресіоністичного 
реалізму» окреслити важко» [4, с. 207]. Помічаючи нестандартність (навмисно не 
використовуємо слово типовість, бо питання кордонів цієї типовості лишається відкритим і 
досі) реалізму, автор намагається вловити новий рух реалізму початку ХХ століття. Надаючи 
різноманітні, майже дотикові, характеристики стильових уподобань епохи, Д. Чижевський 
свідомо пише про неможливість догматичного тиснення художності початку ХХ століття в 
рамки якогось певного явища. Він спостерігає динаміку письменства, вловлює й те, що 
«чистого реалізму» в ХХ столітті не існує. Поступово думки Д. Чижевського наближають 
його до шляху неореалістичного визначення, щоправда термін неореалізм автор не 
використовує принаймні у відомих нам працях. Проте він підсвідомо підійшов до його 
безперечного існування. Не менш цікавим нам видається його словесна формула: 
імпресіонізм + реалізм = модернізм. Суть формули він запропонував у наступних роздумах: 
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Збірник наукових праць 
«Риси імпресіонізму в творах тих чи тих реалістів є передвістям народження 
модерністського  словесного мистецтва» [4, с. 207]. 

Незважаючи на доволі чіткі висловлення щодо неоднорідності реалізму та його 
«нечистого існування», автор все ж убачає наявність двох видів реалізму – реалізму дійсного 
(запобігаємо визначення чистого) й реалістичного імпресіонізму. Виділяючи одну із 
важливих рис реалістичного стилю – казуальність, він зазначає, що саме ця риса відповідає 
реалістичним філософським уявленням про взаємозумовленість, котра є обов’язковою для 
усіх елементів реалістичного твору. У той же час автор визнає, що риса казуальності, хоча й 
проявляється в реалістичному імпресіонізмі, однак існує не так ярко, як в реалізмі, а має 
певну послабленість. Водночас автор помічає парадоксальність казуальності, розвиток котрої 
вимагав від письменника розгорнутого опису причинно-наслідкових зв'язків та зображення 
обставин, серед яких персонаж (суб’єкт) виріс і жив, що веде до дріб’язкового опису з 
метонімічними елементами. Отже, парадокс у тому, що такий опис відповідає 
імпресіоністичній манері письма. Де ж тоді чистий реалізм? Д. Чижевський знаходить 
відповідь, доказовими засадами котрої є його звернення до наукового пізнання. Беручи до 
уваги вислів польського письменника Б. Пруса про науку і поезію, що являють два крила, які 
«втаємничують людину в істині» й «мало чим відрізняються від точного пізнання», автор 
пише: «… чи не загальновизнаним стає твердження: художня творчість у певному смислі є 
паралеллю до іншого виду людського пізнання – наукового. <…> У російських реалістів 
«служіння пізнанню» заходить так далеко, що вони до своїх художніх творів додають 
статистичні таблиці (згадати хоча б Гліба Успенського). Отже, панувало тверде переконання: 
користь від художньої творчості в тому, що вона є джерелом пізнання» [4, с. 209]. На наш 
погляд, науковість у художньому тексті також має міру, оскільки надмірна науковість – це 
вже експериментаторство, котре було притаманне неореалістам початку ХХ століття, про що 
ми докладно писали в двох монографіях: «Неореалізм: дискурс теорій та художніх ідей (на 
матеріалі української та російської літератури і критики)» (2011 р.) та «Неореалістична 
українська і російська проза першої третини ХХ століття» (2014 р.).  

На переконання Д. Чижевського саме науковість відповідає за чистоту реалістичного 
зображення, хоча у кут його зору попадає й елемент експерименту. На наш погляд, 
висловлені автором переконання, котрі ми цілком наведемо нижче, мають абсолютно 
полемічний характер. Отже: «… художньому твору мусить передувати дбайливий збір 
фактичного матеріалу для нього. Це означає, що письменник-реаліст проходить тим 
тернистим шляхом, що й учений, ‒ шляхом наполегливого спостереження, вивчення та 
використання уже наявних джерел, суто наукових чи публіцистичних (тож у не вельми 
привабливому терміні «експериментальний роман», запропонованому Емілем Золя, все-таки 
щось є)» [4, с. 209]. У зв’язку з цим неоднозначним висловленням автора можемо тільки 
філософувати щодо специфіки наукової сфери, котра передбачає малу й велику полеміку, 
несхожість поглядів, різницю точок зору й концептуальний суджень.  

Не менш полемічним убачається висловлення Д. Чижевського стосовно подальшого 
розвитку імпресіонізму: «Свій подальший розвиток імпресіонізм потім знайде в 
«неоромантизмі»» [4, с. 208]. Звісно, така точка зору науковця дещо різниться від 
теоретичних розробок кінця минулого століття і вже більш розгорнутих концепцій щодо 
модерністських течій у наші часи. Однак, на час оформлення Д. Чижевським власних 
концепцій його погляди мають прогресивно-вільний характер. Знаходимо в його праці й 
вкрай важливі записи, котрі підтримують наші власні концепції щодо неореалізму й 
неореалістів. І, хоча автор не використовує терміну неореалізм, все ж його визначення 
модерністських спрямувань, а згодом нової реалістичної творчості М. Горького й І. Буніна 
мають важливе значення для подальших неореалістичних концепцій. Згадаємо його рядки: 
«Горький і Бунін на перших порах були долучились до модернізму, проте згодом 
повернулись назад у лави сутих реалістів. Окремі визначні послідовники Горького, хоч і 
дотримувались реалістичного прямування, проте інколи схилялися до модерністського 
стилю» [4, с. 213]. Виокремлюючи реалізм від нового реалізму, автор до числа нових 
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реалістів відносить, як М. Горького, так й І. Буніна, він занотовує: «Нові російські реалісти, 
насамперед Горький і Бунін, у 90-х роках ХІХ ст. долучилися стилістично і частково 
тематично до символістів» [4, с. 235]. Помічаючи стильову реалістично-модерністську 
своєрідність інших слов’янських, зокрема української, літератур, автор не наважується 
назвати їх представників новими реалістами. Тому він пише про «подвійних постатей» в 
літературі українців та югославів, маючи на увазі, що реалізм і модернізм поєднуються у 
одній особі деяких із митців. Не меш цікава концепція Д. Чижевського, висловлена ним про 
подальше майбутнє єдине визначення усього коло розмаїтих течій. Так, примічаючи 
наявність нового реалізму, символізму, імпресіонізму, неоромантизму, акмеїзму, футуризму 
й інших нереалістичних течій, вчений висловлює концепцію про можливість майбутньої їх 
єдиної диференціації.   

Аналізуючи шляхи формування модернізму в різних слов’янських літературах, 
Д. Чижевський надав історію його визначень, становлення, родову (здебільшого поетичну й 
прозаїчну) специфіку. Характеризуючи стильову манерність модернізму, автор звертає увагу 
на найважливіші його риси: «актуалізацію» поетичного слова, відродження 
позакомунікативних функцій слова, багатогранність символу, естетичну дієвість художнього 
слова, психологізм, філософічність, песимізм, незвичайні сюжети.  

Стосовно українського модернізму варто згадати, що автор визнає ранню його появу 
завдяки творчості М. Коцюбинського, І. Франка, Олександра Олеся, М. Рильського та 
П. Тичини. Щоправда, більш детального дослідження їхніх модерністських здобутків автор 
не дає. Натомість Д. Чижевський створює певну картину загальнослов’янських рис 
модерністської творчості, підкреслюючи його неоднорідність й нестандартність. Власне сам 
науковець зізнається у потребі подальшого вивчення модернізму, оскільки багато в чому 
питання його своєрідності лишаються не вирішеними. Втім це не зменшує вартості його 
концептуальних положень й навпаки викликає цікавість для подальших розвідок.    
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The modern stage of development of our state requires from maritime students a great 

flexibility, rapid adaptation to the various vital situations, critical thinking, ability to overcome 
various conflicts and be ready for the cross-cultural and interpersonal communication and 
collaboration. 

The status of foreign language knowledge in the Ukrainian society has also considerably 
changed. Nowadays we see an enormous demand of foreign languages knowledge. Possessing 
skills of foreign speech competence began to be considered as means of socialization, means that 
unites the states and people. For this reason, today it is necessary to focus our serious attention to 
the efficiency and quality of teaching foreign languages. That’s why, the primary task of a foreign 
language teacher is to create such conditions for studies where students could train themselves in 
the situations close to reality. 
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In our time there are quite a lot of methods and technologies of teaching English – both 

traditional and the most modern ones. The choice of the newest methods of teaching is 
predetermined by the necessity of the perfect knowledge of innovative technologies. The 
efficiency of their application depends on the fact whether they are employed in accordance with 
those tasks that can successfully be solved with their help. Since students need master a foreign 
language as the means of communication, be able to use it in a verbal and writing form, keep up 
the conversation, propose their own topic, express their opinion and thoughts, it is important to 
create the situations at the lessons of English, in which both a teacher and a student become 
competent subjects of the education system, and the process of studying turns into an equitable 
dialogue between those who teach and those who study. 

A great number of scientists determine interactive studying as one of the forms of dialogue 
studying. Interactivity or interaction means ability to co-operate or to be in the mode of a 
conversation or a dialogue with anything (for example, with a computer) or anybody (for example, 
with a human being). 

The essence of the interactive studying is the implementation of the studying process on 
condition of constant and active interaction of all students. It means group studying in cooperation, 
when both a teacher and a student are equal subjects of studying. They understand what they do, 
think over it, have the ability to do it and perform it. Interactive studying provides for creating real 
life situations, using role-plays, mutual solving the problem on the basis of analysis of different 
circumstances and situations. All this efficiently contributes to forming skills and knowledge, 
creating the atmosphere of cooperation and team-work where the teacher becomes the leader of the 
team. 

An important contribution to working out and introducing interactive methods of teaching 
was made by the German scientists at the beginning of the 90-s – Arnold R., Shelten A., Shweitser 
I., Stus F., Veidig I. The analysis of the scientific sources points to the fact that the main attitude is 
paid to the interaction of all members of interactive communication. 

The works of such scientists as Pometun O., Pyrozhenko l., Syrotenko G. were also devoted 
to the problems of using interactive methods in the process of studying. 

The aim of interactive studying is to create comfortable conditions of studying in which 
students can see their achievements and success, their interactive progress, which contributes to the 
efficiency of all the educational process.    

         The advantages of the interactive studying over the traditional one: 
- all students of the group are involved in work; 
- students learn to work in a team; 
- a polite attitude to the opponent is formed; 
- every student has an opportunity to suggest his idea; 
- «the situation of success» is created; 
- a great amount of course content is covered; 
- the skills of tolerant communication are formed; 
- the abilities of argumentation are formed; 
- the abilities to find the alternative decision of the problem are formed. 
The meaning of the interactive studying is to give knowledge and get aware of other 

people’s value. The main forms of interactive work mean the educational interaction of students in 
pairs and micro-groups.  

The features of the interactive studying: 
- two-sided character; 
- mutual activity of the teacher and students; 
- teacher’s leadership in the educational process; 
- special organization and a variety of forms; 
- informational content; 
- wholeness and unity; 
- motivation and connection with a real life; 
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- education and development of students’ personality all at the same time with the 

process of the new knowledge comprehension. 
The process of acquiring foreign language knowledge is purposeful and results-oriented as 

the teacher works it out according to the syllabus and realizes it during the communication at the 
lessons. It is important to teach students to communicate in the foreign language from the first 
lessons, when they have not acquired the necessary speech technique yet.  

The main aim of foreign language teaching is forming students’ communicative 
competence, which contributes to the ability of using a foreign language as means of 
communication in different spheres of life.  

At the English lessons, it is important to make use of the methods, which motivate students 
to perform creative and efficient work, call for active participation, communication and speaking 
out personal opinions in English. Interactive methods of studying meet these requirements best of 
all because they can be considered as creative kinds of activity, which allow to make up the 
situations of communicative interaction and contribute to improving students’ communicative 
competence. Creative communicative tasks can be performed in different ways, both individually 
and collectively (pair work or group work). 

Efficient application of interactive methods in studying assists forming of skills of the 
critical thinking and cognitive interests of students. They begin to feel confident, freely to express 
the opinions and calmly to perceive remarks, consider themselves the active participants of 
educational process. 

The use of interactive technologies of studying at the different stages of foreign language 
lesson is not only a method to promote motivation of students to the language study but also to 
improve an atmosphere in a class, that will assist a collaboration and understanding between 
students and a teacher. A mutual trust, equality of rights, partnership in communication causes 
pleasure from an educational process, desire to participate in it. However, it is necessary constantly 
to control the process of achievement of the stated objective, and in case of failure to change tactics 
of work, search and correct faults.  

Interactive methods should not become an end in itself – they must be means for creation of 
comfort atmosphere that will give an opportunity to realize the personality-oriented approach in 
studying. 
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Олена Салі  

аспірантка, викладач 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

 
Дослідник О. Вербицький вважає, що гра, виступаючи як цілісний досвід виконання 

майбутньої професійної діяльності, сприяє набуттю навичок соціальної взаємодії, ціннісних 
орієнтацій і установок, властивих фахівця, формування пізнавальної і професійної мотивації, 
що дозволяє педагогу варіювати зміст навчально-виховного процесу, комплексно 
вирішувати виховні та освітні завдання, враховувати індивідуальні особливості, реалізуючи 
основні ідеї особистісно-орієнтованої освіти (Є. Бондаревська, В. Сєріков, О. Крюкова, 
О. Вербицький) [1, с. 18]. 

В даний час рольова / ділова гра є однією з активних форм організації професійної 
підготовки майбутнього фахівця лінгвіста-викладача. Вона використовується як в підготовці, 
так і в перепідготовці фахівця. 

Актуальність рольової / ділової гри саме в тому, що вона дозволяє її учасникам 
розкрити себе, навчитися займати активну позицію, відчувати себе на професійну 
придатність, удосконалюватися в професійній компетентності. Ділова гра спрямована на 
розвиток професійно значимої особистості. 

Вузівська освіта на сучасному етапі ставить за мету організації такого навчання, яке 
забезпечувало б природний перехід студента з одного провідного типу діяльності 
(навчальної) на інший (професійний) з відповідною трансформацією предмета, мотивів, 
цілей, засобів, способів і результатів діяльності. Ділова гра передбачає процес поступового 
переходу від «традиційного» навчання до нового типу навчання знаково-контекстного 
(О. Вербицький), який створює предметний і соціальний контексти майбутньої професійної 
діяльності і підсилює, на наш погляд, розвиває характер вузівського педагогічної освіти. 

Ділова гра характеризується: 
− особливим ставленням до навколишнього світу (кожен учасник одночасно 

перебуває в реальному світі і світі уяви, що забезпечує притягальну цінність в цілому за 
рахунок ігрового моменту); 

− субʼєктивною діяльністю учасників (кожен учасник гри має можливість проявити 
індивідуальні якості і зафіксувати своє «я» не тільки в ігровій ситуації, але і у всій системі 
міжособистісних відносин; особистість-особистість, особистість-група); 

− соціально значущим видом діяльності (учасник незалежно від внутрішнього складу 
і настрою «зобовʼязаний» грати, він не може не брати участі в грі, так як самі умови 
виключають пасивну позицію); 

− соціально-педагогічної «формою організації життя» (в процесі гри 
відпрацьовуються певні форми соціальної поведінки, які потрібні в подальшій самостійної 
діяльності); 

− особливими умовами процесу засвоєння знань (теоретичні, методичні та практичні 
знання пропонуються учасникам гри в ненавʼязливій формі природного ділового 
спілкування, а не примусового запамʼятовування значних обсягів інформації) [5, с.134]. 

У грі викладач може займати 4 позиції: бути центром гри – її керівником і режисером; 
виконувати функції одного з гравців; бути спостерігачем за ходом і діями виконавців ролей. 
У разі необхідності, згідно з правилами, керівник може призупинити гру і призначити 
обговорення конкретного її етапу. Успіх чи неуспіх оцінюється виключно за кінцевими 
результатами – по тому, наскільки ефективно, швидко і правильно учасники гри вирішують 
поставлені завдання засобами іноземної мови. 

З урахуванням цих особливостей і цілей навчання ми визначили місце і роль ділової 
гри в процесі формування соціокультурної компетентності здобувачів вищої освіти 

51 



Text et culture. Випуск 5. 
філологічних спеціальностей. Оскільки ділова гра – дуже трудомістка форма навчання, то ми 
застосовували її лише тоді, коли не можна було досягти тих же цілей більш простими і 
звичними способами. 

Ділова гра в рамках дослідно-експериментальної роботи вирішувала такі педагогічні 
завдання: 

− формування у майбутніх фахівців – вчителів цілісного уявлення про професійну 
діяльність і її розвитку; 

− розвиток професійного теоретико-практичного мислення; 
− оволодіння предметно-професійними і соціальним досвідом і прийняттям 

індивідуальних і спільних рішень; 
− забезпечення умов прояви професійної пізнавальної мотивації; 
− розвиток професійно значущих дослідницьких умінь і навичок; 
− вдосконалення та подальший розвиток придбаних раніше знань, навичок і умінь. 

Представлена структура ділової гри витікала з теоретичних уявлень про неї як про 
форму контекстного навчання, в якому учасники здійснювали квазіпрофесійну діяльність. 
Основними структурними компонентами ділової гри були [3, с. 12]: 
− знайомство з реальною ситуацією; 
− побудова її імітаційної і ігровий моделі; 
− формулювання головного завдання групам учасників, уточнення їх ролі в грі; 
− створення ігрової проблемної ситуації; 
− виокремлення необхідного для вирішення проблеми теоретичного матеріалу; 
− рішення проблеми; 
− створення графічної моделі взаємодії учасників; 
− обговорення та перевірка отриманих результатів; 
− коригування; 
− реалізація прийнятого рішення; 
− аналіз підсумків роботи; 
− оцінка результатів роботи. 

Методика розробки ділової гри включала наступні етапи: 
− обґрунтування вимог до проведення гри; 
− складання плану її розробки; 
− написання сценарію, включаючи правила і рекомендації з організації гри; 
− підбір необхідної інформації, засобів навчання, що створюють ігрову обстановку; 
− уточнення цілей проведення гри, складання керівництва для ведучого, інструкції для 

гравців, додатковий підбір і оформлення дидактичних матеріалів; 
− розробка способів оцінки результатів гри в цілому і її учасників окремо. 

Наведемо приклад ділової гри запропонований нами здобувачам вищої освіти 4 курсу 
навчання на занятті з іноземної (англійської) мови.  

Мета гри. Розвиток у здобувачів вищої освіти навичок аналізу побутових 
конфліктних ситуацій, визначення їх видів та формування умінь їх розв’язання.  

Simulation game «Family problems» 
1. Brainstorm possible problems that a family could have: e.g. parents don't let children go 

out late at night, make them tidy their bedrooms, parents don't like their children's 
boyfriends/girlfriends... .  

2. Divide the class into groups of 3-4.  
3. Each group is a family and each student is a family member.  
4. Each family has problems and they have to imagine as many problems as they can (the 

more they have, the better it is).  
5. Each family explains to the other ones who they are and what their problems are.  
6. Give them 3 minutes to try to solve the problems (which is obviously not long enough).  
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7. Ask students to write a letter to «an advice therapist» about their problems and ask him 

for advice (give them 10-15 minutes).  
8. Collect the letters and exchange them (e.g. the ones from family A to family B, from 

family B to family C)  
9. Tell them they are «advice therapists» and they have to write back and to give these 

people some advice.  
10. Collect the letters and redistribute them. 11. Analyze the results.  
В результаті проведення ділової гри можна зробити висновок про її 

поліфункціональність яка виховує здатність самостійно мислити та приймати рішення, 
тренує й закріплює професійні знання, формує мовленнєву, міжкультурну та комунікативну 
компетентність. Особливістю використання ділової гри в процесі вивчення іноземної мови є 
її комунікативна спрямованість, адже основним шляхом залучення учасників гри до спільної 
пізнавальної діяльності й одночасно шляхом створення та розв’язання проблемних ситуацій 
є спілкування, під час якого приймаються індивідуальні та групові рішення, досягаються цілі 
кожної конкретної гри. Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у розробці 
комплексу ділових ігор та їх системного використання, спрямованих на подальше 
особистісне та професійне самовдосконалення студентів. 

Введення ділової гри в процес формування соціокультурної компетентності студентів 
– майбутніх вчителів філологів сприяло формуванню професійного становлення особистості, 
що узгоджується з вимогами державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. 

 
1. Бердичівський А.Л. (2004). Зміст навчання іноземної мови на основі базової 

культури особистості. Іноземні мови в школі. №2. С. 17-20. 
2. Гейхман Л.К. (2003). Інтерактивне навчання спілкуванню: автореф. дис. ... д-ра 

пед. наук Екатеринбург. 
3. (1993). Ділові ігри та педагогічні ситуації в розвитку творчого потенціалу 

педагога. Методичні рекомендації для працівників освіти. Запоріжжя: ЗОІУУ. 22 с. 
4. Ільїн B.C. (1987). Засоби формування всебічно розвиненої особистості як 

педагогічна категорія. Засоби формування всебічно розвиненої особистості: зб. наук. пр. 
Волгоград. 176 с.  

5. Носаченко І.М. (1992). Диференційований підхід до навчання учнів за допомогою 
ігрових методів: наук.-метод. зб. Відповід. ред. Ничкало Н.Г. К .: НДІ педагогіки. 174 с. 

 
 

THE STYLISTIC POTENTIAL OF LITERARY URBANONYMS  
IN FICTION TEXTS 

Світлана Слободяк  
викладач 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Literary toponyms are extremely diverse. A special place in the toponymic space of a 
literary text is given to urbanonyms. In real onomastics urbanonyms are defined as «the names of 
intracity objects (streets, squares, temples, plots of land, microdistricts, etc.) that are used by native 
speakers to orient themselves in intracity topos» [1, p. 108]. The use of urbanonyms in the 
onomastic space of a work of art goes beyond the scope of the above definition. The potential of 
literary urbanonyms lies not only in the function of localizing the place, but also in the stylistic 
function that they perform in literary texts. 

The question about the stylistic function of literary onyms has been discussed repeatedly in 
the works of Yu. O. Karpenko, O. F. Nemyrovska, O. I. Foniakova, H. P. Lukash, 
K. M. Iriskhanova and others. Yu.O. Karpenko, in particular, noted that the stylistic function of 
literary onyms can manifest itself in two varieties: «informational and stylistic» and «emotional and 
stylistic» [2, p. 37]. As for literary urbanonyms, their informational and stylistic function is 
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associated primarily with their etymological meaning, while the emotional and stylistic function is 
manifested at the associative level, causing the reader's emotional response to the events depicted. 

A large number of literary urbanonyms that perform the emotional and stylistic function are 
found in the novels about the artist. The central figure of such a novel, as a rule, is the artist, in the 
broad sense of the word, trying to protect his creative independence, looking for his place in 
society. The latter «takes revenge on the artist with complete non-recognition and neglect, 
condemns him to all kinds of trials, often to cruel poverty and death in complete oblivion» [3, 
p. 98]. That is why such a hero is often in a state of crisis – ideological, moral, creative – the way 
out of which is possible only if genuine humanistic values of life and art, genuine moral positions 
are found. Apart from the focused attention to the personality of the artist, in the novels of this 
genre and thematic variety you can always feel the spirit of art, beauty and the pursuit of beauty. 
Such works are full of lyrical digressions, philosophical reflections and authors’ descriptions, the 
expressiveness of which is often achieved through the use of literary urbanonyms. Let’s analyze 
some examples. The following excerpt from the novel of R. Aldington «Death of a Hero» is the 
description of the walk of two people, Elizabeth and George, who are in love with each other.  
 In the Privy Garden […] they talked of King Charles […].[…]They went through the 
Fountain Court and the beautiful Tudor Courts […]. They talked and argued and laughed and 
made plans and reformed the world and felt important [4, p. 183]. 

The urbanonyms used in the excerpt give the narrative mystery and romanticism, create a 
sense of beauty and grandeur, as they are associated with the distant past of England. The past is a 
mystery that attracts Elizabeth and George with its obscurity, forcing them to reflect, argue, make 
plans, which they are doing while  walking among the exquisite architectural buildings of the Tudor 
dynasty. But as soon as a crack appears in the relations of the heroes, the exalted lyrical toponymic 
background is immediately taken the gloss off: 

They separated at Piccadilly Circus. Fanny and Reggie went off somewhere in a taxi. 
Coming down Shaftesbury Avenue, George had noticed that it was a clear night with a full moon, 
and insisted on going to the Embankment to see the moonlight on the Thames. They turned into the 
Haymarket. 

«What do you think of Fanny?» asked Elizabeth. 
«I think she has most marvelous eyes» [4, p. 201]. 
The urbanonyms listed in the episode, as in the previous example, also name the inner-city 

objects of London, but of the modern London, where Elizabeth and George presently live, in which 
the distant romance of the past gives way to prosaic reality with its problems and disappointments. 
Therefore, urbanonyms here sound in a different way, they sound serious, dry and casual. 

Significant attention in the novels about the artist is given to aesthetic, moral and 
philosophical problems. For example, in W.S. Maugham’s novel «Cakes and Ale: or The Skeleton 
in the Cupboard» the author reflects on the nature of beauty, arriving at the conclusion that perfect 
beauty does not exist, since in each era the category of beauty is filled with definite, historically 
contingent content: 
 Beauty is perfect, and perfection (such is human nature) holds our attention but for a little 
while. […] No one has ever been able to explain why the Doric temple of Pæstum is more beautiful 
than a glass of cold beer except by bringing in considerations that they have nothing to do with 
beauty. Beauty is a blind alley. It is a mountain peak which once reached leads nowhere [5, p. 105].  

In the example above the name of the famous Italian temple built in the 1st half of the 5th 
century BC sounds as magnificent as the phrase «a glass of cold beer», because both expressions 
name the phenomena which are unique (and therefore beautiful) for the definite time and space, 
confirming the thesis that beauty is a relative and incomprehensible concept. 

The reflections of W.S. Maugham’s characters on art are also of particular interest. The 
writer Driffield, the storyteller Ashenden, and even W.S. Maugham himself percept art as creative 
freedom, loyalty to the truth of life, even if this truth is «the skeleton in the cupboard». The 
following example illustrates this philosophy of art. 
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 Starting to write the biography of the late writer Driffield, the pseudoliterator Alroy Kear is 

trying to find out from Ashenden some outstanding facts from his life. But Driffield was an 
ordinary person for Ashenden, with whom he often rode a bicycle, talked on everyday topics and 
drank beer in public houses: 
 The public houses were friendly and informal, hardly more important than other cottages, 
and on the porches often honeysuckle would be growing. The names they bore were usual and 
familiar: the Jolly Sailor, the Merry Ploughman, the Crown and Anchor, the Red Lion.  
 But of course all that could matter nothing to Roy, and he interrupted me. 
 «Did he never talk of literature?» he asked. 
 «I don’t think so. He wasn’t that sort of writer […]» [5, p. 111].  

The episode presents the names of the public houses that Driffield visited to chat with 
ordinary people, to touch real life, which was so necessary for his work. These ordinary, 
uncomplicated, appellative in terms of structural components urbanonyms appear in the text as a 
means of additional characterization of the writer Driffield, who preferred respectable dinners with 
titled guests to a mug of beer in a local pub and a heart-to-heart talk with those who are really close 
and attractive to him. This fact from Driffield’s biography is not worth mentioning for Alroy Kear, 
since it does not fit into the framework of canonized ideas about the great writer. As for Alroy 
himself, his literary career was associated with more attractive places, and it is also reflected 
onomastically in the novel. A mediocre but sly writer, he paved the way for his books through 
lunches with influential critics in expensive restaurants with fashionable names, for example, in the 
restaurant in central London, which was named after an ancient aristocratic British family: 
 He does not want to be a bore, but if the critic has nothing to do on Wednesday or Friday 
will he come and lunch at the Savoy and tell him why exactly he thought his book so bad? No one 
can order a lunch better than Roy, and generally by the time the critic has eaten half a dozen 
oysters and a cut from a saddle of baby lamb, he has eaten his words too  [5, p. 35].  

A critical approach to anomalous phenomena in art is another characteristic feature of the 
novel about the artist which also finds its expression in the text with the help of urbanonyms. For 
example, J. Galsworthy in the novel «A Modern Comedy: The White Monkey», describing Michael 
and Fleur's visit to the concert of the modernist composer Hugo Solstis, compares his musical 
performance with the noise at the railway station: 
 To sleep to this restored English music, too, was impossible. Fleur, a sound sleeper, had 
never even tried. Michael had, and complained afterwards that it had been like a nap in Liege 
railway station [6, p. 42]. 

Using the urbanonym as part of the comparison saves the author from having to describe the 
negative emotions of the characters from listening to this kind of music. While reading these lines 
everyone could grasp the author’s implication because  the noisy railway station in Liege, the heart 
of the industrial development in Europe in the early 20th century, was the last place suitable for 
enjoying music even if it is a piece of modernist music. 

The examples above indicate that the stylistical potential of literary urbanonyms in the 
onomastic space of the novels about the artist manifests itself at the associative level, evoking the 
reader’s various emotions and associations. These associations gradually appear in the reader’s 
mind in the course of plot development and are entirely formed after reading the whole literary 
work. In   addition, the use of literary urbanonyms in the novels about the artist helps to expand the 
main image of the artist character and to complete the compositional construction of this genre and 
thematic variety. Finally, the essential part of the novel about the artist is always devoted to 
onomastically abundant discussions about art, the integral components of which are often 
urbanonyms. The connotative meanings of such urbanonyms complement the overall genre and 
thematic picture and allow the reader to reveal the author’s intention to the full extent. 
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Le  jeune Albert Camus ne connaîtra  jamais son père autrement qu’en photo. A la fin de sa 

vie il entame la rédaction d’un livre consacré à ce père inconnu. Le contexte historique et le fait 
qu’il soit orphelin de père, renforcent l’attachement de Camus pour  l’Algérie. A un moment où lui 
fallait renouer avec ses racines, avec cette  terre si proche et qui lui devenait étrangère, il s’aperçut 
qu’il ignorait tout de son père et décide de le retrouver. 

Quelques mois avant sa mort, Camus s’était remis au travail. Il rédigeait un ouvrage dont il 
avait l’idée depuis huit ans au moins: «Le Premier Homme». Ce récit incomplet (qui ne sera publié 
qu’en 1994) était un vieux projet puisque Camus en parle  dans  ses «Carnets» dès octobre 1953, 
donnant  la clé  du titre: «Recherche d’un père ou le père inconnu. La pauvreté n'a pas de passé».   

En  écrivant ce roman Albert Camus avait pour but reconstruire son passé et retrouver la 
personne qu’il ignorait toute sa vie et dont on lui manquait toujours. 

Dans le roman l’auteur apporte de nouvelles significations aux codes établis. Ce code est 
partie prenante de son style. Ces codes culturels révèlent le système d’idées ou idéologies 
auxquelles ils donnent une forme codifiée. Ces connotations déclechent la vie intérieure du héros.  
Les informations objectives sur  le réel semblent incompatibles avec le style personnel. Pourtant, en 
descriptions et en portraits, l’auteur y recourt parfois. Voilà comment il dresse le portrait du père : 

«Un  Français d’une trentaine d'années, le visage fermé,.,, de bonne taille, trapu, le visage 
long, avec un front haut et carré, la mâchoire énergique, les yeux clairs .... les cheveux coupés 
court...» [p. 12]. 

La description nette et précise, les épithètes brèves : « bonne», « trapu », «long», « haut», 
«carré», «clairs», «coupés court » présentent cet homme vivement. Les épithètes métaphoriques 
develloppent l’image et donnent les traits caractéristiques du personnage : « fermé» présente son 
portrait moral et « énergique » pour marquer son dynamisme et sa volonté. 

Dans la littérature la tendance à voir dans le cosmos des situations, des intentions qui 
ressemblent  à celles de l’homme, fait naître un nombre prodigieux de connotations codifiées en 
symboles . Ainsi le père inconnu suggère le monde, la vie à Jacques Cormery : 

«Il  revoyait sa vie folle, couraugeuse, lâche, obstinée et toujours tendue vers ce but dont il 
ignorait tout, et en vérité elle s'était toute entière passée sans qu’il ait essayé d’imaginer ce que 
pouvait être un homme qui lui avait donné justement cette vie pour aller mourir aussitôt sur une 
terre inconnue... » [p. 30-31]. 

Ici l’auteur a choisi les épithètes très expressives en caractérisant la vie du héros : « folle », 
« courageuse », « lâche », « obstinée ». Cette  énumération des épithètes-antonymes détache la vie 
du héros d’une manière vive. Et la vie est présentée  en  contraste de ce « but sacré ». La terre 
inconnu est comparée avec un but  inconnu.  La phrase  dévélloppée,  avec  beaucoup  de 
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précisions,  sert  à exprimer ce but le plus nettement, elle déclenche les pérépeties de la vie du 
héros. 

Pourtant, une  fois promis  à  sa mère  d’aller  voir la tombe de son père, un jour il vient au 
cimetière, dans « le carré du Souvenir français ». Et Camus révèle ses sentiments et ses conceptions 
à travers ce code personnel : 

« Cormery s’approcha de la pierre et regarda distraitement. Oui, c’était bien son nom. Il 
leva les yeux. Dans le ciel plus pâle, des petits nuages blancs et gris passaient  lentement  et du ciel 
tombait tour à tour  une lumière légère, puis obscurcie. Autour de  lui, dans le vaste champ de 
morts, le silence régnait... » [p. 29]. 

Dans  cet extrait  la  nature est personnifiée.  Les sentiments de  Jacques, son état d'âme  se  
réflètent dans la nature.  Les épithètes  décrivent son état :  il est venu « distraitement », mais la 
tristesse  ressentie devant la tombe du père rétrouvé se dessine par la lumière, d’abord « légère », 
puis « obscurcie ». Les épithètes de couleur deviennent plus  fortes et sombres : « pâle » – « blanc » 
– « gris ». Le héros  se trouve sur le « champs de morts ». Le choix du lexique présente ici un 
intérêt particulier : « champs de morts » – cette  expression est une allusion au « champ de bataille 
», « champ d’honneur ».  Cela crée une image frappante. Combien de vies, combien  de pères ont  
trouvé  ici  leur  fin, combien  d'âmes  ont disparu  ici. L'auteur souligne  les sentiments de Jacques 
par l’image métaphorique : « le silence régnait».  Deux  images sont mises en opposition:  la vie 
brève et la mort éternelle.  Et elles sont soulignées par  les images de nuages qui passaient  
majestueusement  dans le ciel, loin de cette terre, de ce cimetière plein d’« enfants injustement 
assassinés ». 

L’auteur semble annoncer des informations essentielles graves, mais il ne dévoile qu’un fait 
dérisoire.  En effet, cette image surréaliste est dépourvue de référent réel. Mais cette image 
rétrouve un référent reconnaissable. L’image surréaliste,  fraîche  et  inatendue, difficile  à 
percevoir  est mise  hors du  contrôle de  la raison et des tabous. Elle répose sur la croyance dans 
l’autonomie absolue du language  dicté par l’inconscient, et dont le but est de produire un effet. 

Cette  ironie  précède les prises de l’angoisse et de la pitié, soulevées dans l’âme  de 
Jacques, parce qu’il  comprend tout  d’un coup  que son père  enterré est plus jeune que lui à 
présent.  Et il  tache  de comparer deux hommes : son père, mort à 29 ans et lui, vivant : 

« A vingt-neuf  ans lui-mème, n’était-il pas  fragile, souffrant, tendu, volontaire, sensuel, 
rêveur, cynique et courageux. Oui, il était tout cela et bien d'autres choses encore, il avait été 
vivant, un homme enfin... » [p. 31]. 

L’auteur recourt aux épithètes « souffrant », « volontaire », « cynique », « courageux », 
«sensuel », « rêveur » et les épithètes métaphoriques « fragile », « tendu », énumerées dans la  
description de  l’image du père,  qui dressent son portrait moral d’une feçon suggestive.  Et  
l’auteur  met  à  part  l’épithète « vivant » comme en  faisant le bilan et en exprimant  la chose la 
plus chère et la plus importante : la vie. 

L’auteur  veut livrer  ses sentiments et ses idées personnels. Nous voyons qu’ici l’histoire 
personnelle de l’auteur est une grande source de connotations. Ces connotations sont liées à des 
émotions, des événements décisifs. L’existense de ces êtres suscite les sentiments et les passions 
dont la trame apparait dans les champs lexicaux. 

Tout  son  être se  révolte contre  « l’ordre mortel du monde », quand  il a trouvé son père, 
ce jeune homme  inconnu,  enterré  si loin de sa maison, de sa patrie à cause de ce monde  hostile et 
vorace. Il cherche à trouver la cause de cette injustice, quelle qu’elle soit : 

« ...le soleil  n’était  pas assez  fort  pour tuer les couleurs comme en Algérie, si bien que des 
vagues d’Algériens arabes et français, vêtus de tons éclatants et pimpants, coiffés de chapeaux de 
paille, cibles rouges et bleues, qu’on pouvait aperçevoir à des centaines de  mètres,  montaient  par  
paquets au feu, étaient détruits  par  paquets  et  commençaient  d’engraisser un territoire étroit... » 
[p. 70]. 

L’auteur présente les corps d’infanterie coloniale crées en Algérie, les zouaves, d’une  
manière frappante. Les métaphores « des vagues d'Algériens », « cibles », « montait  par  paquets 
», « engraisser un territoire » - donne une image de bataille comme de quelque chose irréelle, 
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inanimée. L’emploi métaphorique du mot  « engraisser » souligne l’allusion aux images 
précédentes, où les soldats exposés  à être tués sont présentés comme la chair à canon. 

L’impossibilité devant un événement crucial, crée une distanciation insupportable, riche  de 
connotations. Ces informations objectives sur le réel semblent incompatibles avec le style, toujours 
personnel. Pourtant, en description Camus y recourt.  Le parallélisme  des constructions  «  montait 
par paquets », « étaient détruits  par  paquets » sert  à  mettre  en rélier l'angoisse et l’horreur de la 
guerre. Les épithètes « éclatants et pimpants », « rouges et bleues » soulignent l’absurdité  de  
l’événement.  Le choix du lexique a des visées sur cette image affreuse : « tuer les couleurs », 
« était détruits », « engraisser un territoire ». Cette image de l’absurdité apparaît déjà au début du 
roman : 

« Sur l’une des bâtisses qui comportait un rez-de-chaussée surélevé où l’on accédait par un 
escalier peint à la chaux, on pouvait lire : « Liberté, Egalité, Fraternité».» (p.19). 

Consciemment ou inconsciemment, l’auteur se réfère aux codes culturels de la société dans 
laquelle il vit. Voilà dans l’exemple cité ci-dessus la devise de la République Française représente 
l’Etat de la France, mais ces mots, écrits en caractère  gros sur  un  bâtiment avec l’idée  de laideur 
disent le contraire de ce qu’ils doivent exprimer. Cette ironie amère explique bien toutes les 
difficultés, toutes les pertes et tous les graves mécomptes qui  ont réneontré les gens de la 
colonisation dans l’Algérie. 

Nous voyons que dans le texte les connotations d’un mot sont bien sûr celles qui  lui 
viennent de l’environnement socioculturel et de la psychologie humaine. La plupart  des éléments 
du réel et des mots qui s’y réfèrent, appartiennent à des systèmes  de significations  admis  par  la 
société.  Mais Camus  transforme ces codes culturels et, conjointement, utilise ses codes personnels. 

Et voilà comment l’auteur fait le bilan de la vie de son père : 
« Il n’avait jamais pensé à l’homme qui dormait là comme à un être vivant, mais  comme  à  

un inconnu, qui était passé autrefois  sur la terre où il était né, ... et qui était mort au champ 
d'honneur » [p. 31]. 

La phrase bien développée qui semble interminable, exprime l’histoire de ce personnage. 
L’auteur ne parle pas du père - il ne savait pas ce que c’est, il dit «l’homme », «un être vivant», «un 
inconnu» parce que c’est très difficile pour lui à croire qu’un drame pareil peut se passer à présent. 

Jettant  un  regard  en  arrière,  dans  le passé, dans l’histoire de son père et dans sa propre 
histoire, il écrit : 

« et lui aussi, né sur une terre sans aïeux et sans mémoire, où la vieillesse ne trouvait aucun 
de secours de la mélancolie qu’elle reçoit dans les pays de civilisation, lui comme ... une pure 
passion affrontée  à une mort totale, sentait aujourd’hui  la vie,  la jeunesse, ...et abandonné  
seulement à l’espoir aveugle que cette force obscure qui pendant tant d’année l’avait soulevé au-
dessus des jours, nouri  sans mesure, ... lui  avait  donné  ses raisons  de  vivre, des raisons  de 
vieillir et de mourir sans révolte. » [p. 261]. 

La plume  nette  et précisé  dresse une  image très vive grâce à un grand nombre  de  
procédés stylistiques : les épithètes vives et frappantes « une pure passion », «affrontée à une mort», 
«l’espoir aveugle», « force obscure » donnent une  caractéristique  à son pays,  ce coin éloigné.  Les 
métaphores « trouvait de secours », « sentir la  vie et la jeunesse », « abandonné à l’espoir »,  « 
nourir », «donner des  raisons » et  la gradation  ascendante  des  notions « de vivre, de  vieillir et de 
mourir »  accentuent  l’attention  du  lecteur sur son monde, sur ses sentiments ; elles expliquent son 
histoire, son destin opposé aux « pays de civilisation ». La succession des groupes des mots et des 
propositions aboutit à l’information principale,  donnée  à  la  fin de la phrase ; conjugue l’attente et 
l’information finale ; crée un symbole inoubliable de la vie du « Premier Homme ».  Le choix du 
lexique souligne et détache cette image. 

On  peut se  souvenir  la  phrase de  l’autre  roman de Camus,  « La Peste » : « Nous 
sommes tous des condamnés à mort », mais nous avons tendance à l’oublier sans cesse bien que 
nous le sachions parfaitement. Presque chaque jour nous apprenons des décès ordinaires,  les morts 
naturelles. Il  faut des morts spéciales pour nous bouleverser : la  disparition d’un  être cher. La 
mort en réalité est une « aventure horrible et sale » et nous la portons en nous, voilà ce que la guerre 
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nous crie avec plus de  brutalité.  «Nous  sommes tous des condamnés à mort », et il n’y a pas de 
recours en appel ;  l’exécution a toujours  lieu.  Mais condamnés par qui ? - par un Dieu ? par le 
destin aveugle ? par le hasard absurde? Et  la recherche des réponses à ces questions c’est toute 
l’oeuvre de Camus, elle procède de la même prise de conscience, de la même révolte, que sa 
conception de l’art. 

 
1. Camus A. (1994). Le Premier Homme. P.: Ed.Gallimard. 331p. 
2. Todd O.  (1996). Albert Camus. Une vie.  P. : Ed. Gallimard. 1200 p. 
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The rapid proliferation of technology in the 21st century has had a profound and 

transformational impact on all domains of society, including foreign language education (Godwin-
Jones, 2016). Taking into consideration a plethora of new technologies, web applications, and 
online resources for language learning that emerge every year, language educators interested in 
leveraging the affordances of technology in their instructional practices may feel rightfully 
overwhelmed and unsure where to start.  

In this article, I will aim at pursuing two main goals. First, I will introduce several 
professional development opportunities that language teachers can avail themselves of in order to 
improve their skills and knowledge related to the integration of technology in educational settings. 
Second, I will share information about existing online tools and resources that can be used for 
language learning, teaching, and assessment purposes. In the spirit of supporting open education 
that promotes equal access to and free sharing of instructional materials, the article will focus 
exclusively on (a) open educational resources (OERs) that rely on open licensing such as Creative 
Commons and thus can be used freely, and (b) tools that are available for free, have a freemium 
model, or are offered as a free trial.  

Professional development opportunities for language teachers 
Undoubtedly, professional development is essential for the professional growth of language 

teachers because it helps them not only maintain and further develop the skills they already possess, 
but also step out of their comfort zone and explore new knowledge domains and skill sets that might 
make them more versatile educators. As a multidimensional phenomenon, professional 
development can take different forms depending on its duration (e.g., one-time, week-long, 
ongoing), degree of formality (formal or informal), degree of facilitation (self-directed or 
facilitated), and the medium of delivery (face-to-face, hybrid, or online). In addition, there is a wide 
variety of formats that professional development initiatives can adopt, including curated collections 
of resources (such as articles), one-on-one consultations, tutorials, workshops, seminars, and 
courses (Suvorov, Carrillo Cabello, & Jannsen Sánchez, 2018).  

Language teachers interested in pursuing professional development have a variety of options 
available to them through international organizations and educational institutions. Below are 
examples of some of the most popular organizations and institutions whose mission is to serve 
foreign language educators. It should be noted that while many of the professional development 
initiatives offered through these organizations and institutions are available only to their members 
who pay membership dues, some initiatives are free and open to the public.  
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American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL): https://www.actfl.org/. 
With its membership exceeding 12,000 people, ACTFL is one of the leading organizations 

dedicated to the improvement and expansion of the teaching and learning of world languages in the 
USA. One of the key professional development initiatives offered by ACTFL is a mentoring 
program for online language teachers. While the mentoring program is open only to ACTFL 
members, the lessons that are utilized by the mentors and mentees are available as open educational 
resources: http://tiny.cc/ACTFLmentoring.  

Computer-Assisted Language Instruction Consortium (CALICO): https://calico.org/. Based in 
North America, CALICO is an international organization dedicated to research on technology for 
language learning purposes, as well as the development of technology-based solutions for language 
instruction. Language teachers interested in staying abreast of new developments related to the 
applications of technology for computer-assisted language learning should consider perusing 
CALICO’s official publication, CALICO Journal.  

European Association for Computer-Assisted Language Learning (EUROCALL): 
http://www.eurocall-languages.org/. Being CALICO’s sister organization in Europe, EUROCALL’s 
mission is to support both researchers and practitioners in the creation and dissemination of research 
and practice in the area of computer-assisted language learning. Licensed under Creative Commons, 
The EUROCALL Review (http://tiny.cc/EuroCALLReview) is an open access online journal that 
publishes articles dedicated to research and practice in technology-mediated language learning that 
aim to help language teachers enrich their own instructional practices.  

International Association for Language Learning Technology (IALLT): https://iallt.org/. 
While its mission is similar to the missions of CALICO and EUROCALL, IALLT is geared mostly 
towards administrators of language labs and language resource centers who pursue technology 
integration in language instruction. One of the professional development options that IALLT offers 
to its members is webinars, some of which are free and open to the public: 
https://iallt.org/resources/webinars/.  

Title VI Language Resource Centers: http://nflrc.org/. Funded through the U.S. Department of 
Education Title VI of the Higher Education Act, Language Resource Centers (LRCs) represent a 
network of 16 institutions across the USA whose mission is to promote and improve the teaching 
and learning of foreign languages. To accomplish this mission, LRCs work in three main domains: 
creating materials for language learning and teaching, offering professional development 
opportunities to language instructors, and conducting and disseminating research in the areas of 
language learning. Most of the output produced by LRCs, including materials and resources, are 
available as open educational resources to the public. Furthermore, many of the online professional 
development initiatives (such as online institutes and MOOCs, or massive open online courses) are 
available to language educators worldwide who can register and participate in these events for free.  

Online resources and tools for technology-mediated language instruction 
As mentioned in the introduction, the World Wide Web is teeming with a multitude of tech 

tools, software apps, and online resources available to language teachers and language learners 
alike. Despite such an unprecedented abundance, finding and choosing the right tool or resource 
that has a pedagogical value and befits a specific language learning or teaching purpose oftentimes 
appears to be a challenging endeavor. Fortunately, there are curated collections that language 
educators can take advantage of in their pursuit of the appropriate tool or resource.  

One such repository is a Personal Learning Network (PLN) Tool Browser: 
https://clt.manoa.hawaii.edu/pln/. Developed and maintained by the Center for Language and 
Technology at the University of Hawaiʻi at Mānoa, the PLN Tool Browser contains over 100 tools 
that can be leveraged for language learning, teaching, and assessment purposes. Using filter 
settings, language teachers can narrow down their search criteria and sort through the tools based on 
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their application type, format, and/or function. Clicking on a specific tool will provide a short 
description of the tool, some metadata, and the weblink to the tool’s homepage.  

Another repository is the Inventory of ICT (or Information and Communications Technology) 
Tools and Open Educational Resources: http://tiny.cc/ECML. Being the result of cooperation 
between the European Commission and the European Centre for Modern Languages of the Council 
of Europe, the Inventory of ICT Tools and OERs boasts a collection of over 130 tools and resources 
for language learning and teaching. The inventory can be filtered and searched by principal 
functions, language skills, and types of interaction. Each item in the inventory comes with a detailed 
description, an evaluative statement, a tutorial, some metadata, as well as information about 
usability, interactivity, and technical requirements for using the tool or resource.  

Language teachers interested in expanding their knowledge and skills in the realm of online 
education may also benefit from visiting the Online Learning Design Studio: http://tiny.cc/OLDS. 
Unlike the previous two repositories that emphasize specific tools and resources, the Online 
Learning Design Studio offers an aggregation of weblinks to resources and materials in the areas of 
content development, interaction, and technology. While this website is geared primarily towards 
language educators who intend to design, develop, and teach online courses, it may also be useful 
for those teachers who are simply interested in infusing technology into their face-to-face 
instructional practices.  

Needless to say, the list of professional development opportunities and online tools and 
resources that I have presented above does not pretend to be in any way exhaustive or 
comprehensive. That being said, it is my hope that the content of this article might help some pre-
service and in-service language teachers discover new avenues for enhancing and expanding their 
expertise in technology-mediated foreign language education.  

 
1. Godwin-Jones, R. (2016). Looking back and ahead: 20 years of technologies for language 

learning. Language Learning & Technology 20(2), 5–12. Retrieved from 
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/44457/1/20_02_emerging.pdf 

2. Suvorov, R., Carrillo Cabello, A., & Jannsen Sanchez, B. (2018). Professional 
development in Language Learning Centers: Approaches and guidelines for design and 
implementation. In E. Lavolette & E. F. Simone (Eds.), Language Center Handbook (pp. 193–216). 
Auburn, AL: International Association for Language Learning Technology. 

 

 

WORKING OUT ENGLISH TESTS FOR STUDENTS 
Larisa Tkachenko  

English teacher, the department  
of the English language and translation, 

Izmail State University of Humanities 
 
The process of studying and digesting the English language involves two important 

components: forming communicative competence and evaluating the level of its forming. It means 
that the process of study should necessarily include testing and evaluating of the level of acquired 
knowledge. Therefore, working out English tests and their proper evaluating is actual in the process 
of studying. 

Mostly, in the process of studying, teachers use such assessments as:  
1) entry tests; 
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2) module tests at the end of the term; 
3) final tests at the end of the year.  
The results of these tests give the possibility to solve particular methodical tasks. For 

example, entry tests aim to define the starting level of knowing this or that aspect and to master it if 
necessary. On the basis of module tests the teacher evaluates the effectiveness of his methodical 
strategy and tactics and the student can see his own progress in studying.  

The procedure of creating these kinds of assessments in the process of teaching English 
involves working out special tests with the help of which the teacher will have real markers of 
students’ progress in mastering English as long as these tests are correctly worked out, done and the 
results are faithfully evaluated. Such English tests provide students with conditions in which he will 
be able to demonstrate his success in acquiring knowledge and skills in speaking English. 

Such tests should meet the requirements of quality, the main of which are reliability and 
validity. The first requirement – reliability – means that the test can reveal the real level of students’ 
knowledge. The second – validity – shows that the test meets the requirement of being a real 
instrument of assessing the students. For example, the test on reading should really evaluate 
students’ reading abilities, not speaking or translating. Or, the task is to read and retell the text and 
the teacher evaluates the quality of retelling. In this case, the developed ability of reading can be 
spoilt by the incomplete ability of speaking, so the low mark for the task reflects the level of 
forming the ability of speaking, not reading. 

Before starting to work out the test, it is important that the main specifications for the test 
should be formulated, namely, the criteria, according to which the structure and the contents are 
worked out. These are: 

1) the target of the test; 
2) the characteristics of the students; 
3) the level of the English language proficiency; 
4) the test format; 
5) the contents of the test.  
The contents of the test includes such specifications as: 
1) the general description of the test; 
2) the kinds of the texts; 
3) the kinds of the tasks; 
4) the abilities which are tested; 
5) the answers which are expected; 
6) the time limit of the test; 
7) the method of evaluation. 

The defined specifications of the test give the opportunities to take into considera- tion 
different factors, which influence the quality of the test and help work it out accordingly. 

Dealing with the targets of the test, we know that it should define the students’ level of 
knowledge through interpretation of the results of the test and the targets are formulated on the basis 
of the main tasks of the test. For example, if the main task of the final test is evaluating the students 
at the end of the year, then the target of the test is the following: to define the real level of forming 
English communi-cative competence in reading (listening, speaking, writing). Or, another target 
may be as follows: to define the starting level of knowledge at the beginning of studying the foreign 
language. 

Concerning the characteristics of the students, the teacher should take into consideration the 
individual traits of the students, which might influence the test success, such as: the students’ age, 
their previous experience in doing tests, the level and kind of education, the stage of studying this 
educational programme.        
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The level of English proficiency defines the degree of the test complexity, that is, any test 

evaluates a definite level of students’ academic progress. 
The test format means the way the test is proposed: listening or visual form, verbal or non-

verbal form, the size of the test and its tasks, the time limit for the test, the way of testing (written, 
oral, via the Internet).  

The contents of the test is the specification in which the teacher presents the general 
description of the test, the kind of the test and tasks, the abilities which are tested, the answers 
which are expected and the way of evaluation.  

The general description gives the details of the speech material included into the test, and 
namely, the degree of its authenticity and communication, the educatory level, relation to the 
educational programme. The texts are chosen according to the target of the test and the degree of 
the test complexity. These may be the texts for listening, or reading the texts of different genres, or 
the texts with the tasks on phonetics, grammar or vocabulary, or the texts, as the samples of doing 
written tests in the form of the letter to a friend, or the essay, or any formal letter (complaint, 
application, resume, invitation, thank-you letter, enquiry, etc.).  

Any test presupposes the answers, which are expected from the students. After choosing the 
options, the students give their answers in the form of numbers, letters or short answers, that is, the 
keys, according to which the teacher receives  real students’ answers. 

The tests, which evaluate speaking and writing skills, expect the answers in written form, 
where the number of sentences (or words) is stated. The answers in such tests are evaluated 
according to the special rating scale, in which four main quality criteria of the answer are stated: 
relevance to the communicative task, its validity, language accuracy, structural properties.  

For example, we should formulate the main test specifications in order to assess the 
students’ formed level of writing skills. According to the stated specifications the testing tasks are 
worked out, which make for the whole test: 

 
The target of the test 
                                           

to define the students’ formed level of writing skills;  
writing job application letter and resume                                                       
 

 The characteristics of    
    the students                       

3d year students, the faculty of foreign languages 

 
The level of the English 
language proficiency        

 
intermediate 
 

 The test format the sample job application letter and resume                                                   

The contents of the test    general description                                           
of the test                          

  the test answers the  
requirements of the 
syllabus 
 

kinds of the texts            authentic text of sample job 
application letter                                                    
and resume                                                      
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kinds of the tasks testing task on writing  
communication 

abilities  tested skills in writing 
communication                                                      
 

answers expected individual productive 
answer in the written form                                                          
 

time limit 45 minutes 

 

method of evaluation   according to the rating 
scale 
 

 
Appendix 1. 
A Letter of Application is written when it is not convenient for a person to contact the 

company in person. Such letter should be concise, typewritten on standard-sized business stationery 
and contain the following information:  

1). A clear statement regarding the job the person is seeking. He/she should give his/her 
understanding of the requirements of the job he/she is applying for. 

2). A description of his/her training and experience. He/she should show his/her education 
and experience fitting the job requirements. 

3). Names and addresses of references which should be included in a data sheet to be 
enclosed. 

4). A brief summary of why he/she is applying. 
5). A specific request for an interview. 
                                    
                                   Sample Job Application Letter 

                                                                                          December 15, 2019 
                                                                  New York State Education Department 

                                                                  Bureau of Bilingual Education 
                                                                  New York    12234 

     Dear Dr. Jones, 
     I am applying for the position of bilingual aide, Spanish/English, as advertised in The 

Daily Chronicle, December 13, 2019. I feel well-qualified for this position. I am hardworking, 
capable and very interested in this position.   Enclosed is my resume giving more details about my 
education and experience. I would be available to start work immediately. 

    If it is possible. I would like to make an appointment for a personal interview at your 
convenience and can be reached at 18-244-8388. I am looking forward to hearing from you. 

                 Sincerely yours, 
                  Jessica Floyd. 
     
Appendix 2 
A Resume should show an applicant’s qualifications for a specific job. It should include 

his/her name, address and telephone number, an employment objective, educational and training 
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data and a list of previous work experience. The list should start with his/her present job or with 
his/her last job, that shows qualifications for the work he/she wants now.  

All of this data should be listed in an easy-to-read form, if possible, all the information 
should be on one page, typewritten on standard size business stationery. The resume gives the first 
impression of the applicant to the employer. It should be neat and well organized. It is usual to 
attach the resume to the letter of application and a cover letter.   

                                   
                                      Sample Resume Letter 

                                                                                             Jessica Floyd 
                                                                                     2300 Roosevelt Avenue 

                                                                                             Dallas, Texas 
                                                                                             18-244-8388, 

                    e-mail: diennings@hotmail.com 
Objective:  to obtain the position of bilingual aide in New York Bureau of  
                Bilingual Education with opportunities for growth and advancement. 
Education:  Denver College of Commerce, Denver, Texas. 
                   University of North Carolina, Bachelor of Arts (English & Spanish), 
                   June 2019. GPA 4.7, Major 4.82. Have taken courses in shorthand  
                   and word-processing. 
Experience: Rowan Child Development Centre, June 2019- November 2019.                                                                                             
                    Provided excellent customer service.  
Special skills: fluent in English, Spanish and German, excellent computer skills. 
Interests:    poetry, sports, music. 
References: available upon request. 

 
1. Іванова А.С., Скляренко Н.К. (2005). Навчання учнів старшої школи обговорення 

проблеми вибору професії в умовах міжкультурного спілкування. Частина II. Бібліотечка 
журналу «Іноземні мови». Вип. 2/2005. К.: Ленвіт. 64 с. 

2. Петращук О.П. (1999). Типи тестових завдань для контролю іншомовного говоріння 
учнів середньої загальноосвітньої школи. Іноземні мови.  №1. С. 14-18.  

3. Beaumont, Digby & Colin Granger. (1999). The Heinemann ELT English Grammar, 
Macmillan Heinemann: Методика, Київ. 

4. Dobson, Julia. (1992). Effective Techniques for English Conversation Groups. 
Washington, D.C. P. 81-82. 

5. Murphy, Richard A. (1995). From Practice to Performance. Vol.1, Washington, D.C. 
6. Webster’s New Twentieth Century Dictionary of the English Language. Unabridged. New 

York. 1993. 
 
 

ПІСЛЯЛОГ ФРАЗОВОГО ДІЄСЛОВА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
Олеся Топчій   

викладач 
Ізмаїльський державний  гуманітарний університет 

 
Фразеологічні одиниці (фразеологізми) висловлюють особливий характер мови і 

можуть бути основою для нових утворень – інших поєднань і слів.  У лексико-
фразеологічному фонді сучасної англійської мови особливе місце займають фразові дієслова, 
що представляють собою комбінацію дієслова і прийменника, дієслова і прислівники, або 
одночасно дієслова і прийменника з прислівником, утворюючи таким чином цілісну 
семантичну одиницю.  Прислівники і прийменники, які входять до складу фразових дієслів, 
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зазвичай носять назву постфіксів, оскільки вони стоять після того слова (дієслова), до якого 
відносяться. 

 Фразове дієслово визначається лінгвістами як поєднання дієслова і адвербіального 
послелоги (наприклад, come in, give in, put in), що представляє єдину семантичну і 
синтаксичну одиницю.  Сам термін «фразове дієслово» увійшов у метамову лінгвістів на 
початку XX ст. завдяки зусиллям американського фахівця Логана Сміта – автора есе English 
Idioms.  

Фразове дієслово – це комбінація дієслова і прийменника, дієслова і прислівники, або 
одночасно дієслова і прийменника з прислівником, яка є одним членом пропозиції і утворює 
таким чином цілісну семантичну одиницю.  Тому один і той же дієслово зазвичай набуває 
зовсім різні значення, залежно від наступного за ним прийменника або прислівники. 

 Фразові дієслова формується за такою схемою:  
Verb + Preposition; 

наприклад, to feel up to – бути не в  настрої (I don't feel up to doing gymnastics tonight – Я не в 
настрої робити  гімнастику сьогодні ввечері); 

Verb + Adverb; 
наприклад, to come forward with – виступити з пропозиціями (A student came forward with 
suggestions how to improve English classes. – Студент виступив з пропозиціями пропозиціями, 
як покращити заняття з англійської мови). 

Дж. Поуві дає наступне визначення фразового дієслова.  Фразове дієслово – це 
поєднання «простого» дієслова (наприклад: come, put, go) і адвербіального послелоги 
(наприклад: in, off, up), що представляє єдину семантичну і синтаксичну одиницю [8;  с. 54].  
Дж. Поуві, підтверджуючи своє визначення, виділила такі характерні ознаки фразового 
дієслова: 

 
1. Фразове дієслово може бути замінений «простим» дієсловом.  Це характеризує 

фразовий дієслово як семантичне єдність:  
                         call up – telephone  

come by – obtain  
put off – postpone  
put up with – tolerate 

Але цей критерій не є загальним для всіх фразових дієслів, тому що  еквівалентом 
багатьох фразових дієслів є словосполучення:  

break down – stop functioning  
make up – apply cosmetics  
take off – of a plane – leave the ground 

2. На думку Дж.Поуві, наступною характерною ознакою є ідіоматичність.  Багато 
фразових дієслів мають значенням, яке неможливо вивести зі значень його компонентів:  

bring up – educate  
give up – stop doing, using, etc.  
go off – explode;  
ring come by – obtain.  

Однак цей критерій так само не є загальним для всіх фразових дієслів.  Так, 
наприклад, дієслова fall down і pull off, з одного боку, не володіють ідіоматичністю значення: 
fall down – падати, впасти pull off – знімати, стягувати. 

Слід зазначити, що при вивченні фразових дієслів лінгвістами незмінно порушується 
проблема статусу другої компонента.  В цілому, з даного питання можна виділити дві 
основні точки зору лінгвістів. 

 Прихильники першої відносять другі компоненти фразових дієслів до однієї з 
існуючих частин мови: частка (Bolinger D.), прислівники (SmithL.P.), послелог 
(адвербіальним) (Скоморощенко М.М., Кузнєцова А.С.), прислівник або частка  (Alexander 
LG), послелог або прислівник (Баранов A.M, Добровольський Д.О.). 
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 Прихильники другого підходу розглядають фразові дієслова в якості особливих 

елементів (частин мови): постпозитивів (Кунин А.В., Костенко Ю.І. Миколаєва Т.М., 
Ніколенко А.Г.), поствербов (Кліюнайте І.А.),  адвербов (Шведова Л.В.), семантізаторов 
(Карачабан Н.Б.). 

 Прихильники обох підходів постійно вказують на двоїстий характер другого 
компонентів фразових дієслів, використовуючи терміни прийменники, що використовуються 
в якості «прийменникових або прислівникових  часток» (prepositional or adverbial particles), 
«елементи прийменниково-прислівникового  походження» (ргеро-adverb-like elements) [7, 
с.224].  Такий подвійний характер другого компонентів фразових дієслів пояснюється 
специфікою англійської короткослівної лексики.  

З цього приводу В.Я. Плоткін пише: «Короткі одноморфемні слова характеризуються 
високою поліфункціональністю, і слабо закріплені за частинами мови [5, с. 14].  Крім того, в 
лінгвістичній літературі часто зустрічаються вказівки на спільність походження 
прийменників і прислівників. 

 Інші аргументи на користь того, що досліджувані елементи є прислівниками, були 
детально викладені Г.Е. Білій.  На думку лінгвіста, в освіті фразових дієслів беруть участь всі 
дієслова руху, дієслова стану відносно рідко функціонують в якості перших компонентів 
фразових дієслів.   

Г.Е.  Біла стверджує, що при поєднанні дієслів з другими компонентами неможливо 
одночасне вживання прислівників напряму, проте можливо вклинювання прислівників right, 
straight, back etc.  Також Г.Е Біла зазначає, що можлива інверсія, при якій другий компонент 
займає положення перед дієсловом [3, с.114-118]. 

Підтвердженням прислівникової природи другого компонентів фразових дієслів 
можуть служити і семантичні зміни, що відбуваються при взаємодії компонентів фразових 
дієслів.  Наприклад, існує таке тлумачення функції постпозитива (послелоги): «... послелог 
змінює, уточнює, доповнює значення дієслова, до якого він належить.  Наприклад, put 
«класти» – put down «записувати» (зміна значення), go «йти» – go out «вийти, виходити» 
(уточнення значення: напрямок дії), eat «є, зʼїсти» – eat up «зʼїсти до кінця» (доповнення до 
основного значенням, посилення)» [2, с.115-117]. 

 І.Є.  Анічков адвербіальними післялогами називає особливий розряд постпозитивних 
прислівників (наприклад, up, out, off і т. Д.), що складаються з одиниць, яким властиві такі 
родові ознаки прислівників: 

 1. здатність приєднуватися до дієслів, за допомогою прикметника, іншого 
прислівника, рідко іменника; 

 2 .   уточнення і доповнення їх значень;  
           3. вони поряд з небагатьма, наявними в мові постпозитивними та прислівниками, 
займають положення тільки після слова або ряду слів, до якого вони приєднуються [1, с. 124-
127]. 

 У поєднанні з дієсловами англійські адвербіальние послелоги виконують такі 3 
функції:  

1.ослаблену обставину в складних дієсловах (come back, go out, run away); 
2. обставникове (I hope you are not going to come out in such weather.); 
3. обставникове – предикативне в поєднаннях зі звʼязковими дієсловами be, stay, get, 
keep, fall і т.д.  (You had better stay away. Is he in? We fell together.). 

Фразові дієслова як яскравий представник аналітичної структури англійської мови 
чітко визначають дійсність з точки зору просторових відносин і надають можливість 
навчитися передбачати метафоричні значення, що розвиваються тими чи іншими 
послелогами.  Послелоги (away, down, up, off, out) мають найбільш розвинену семантичну 
структуру і в складі фразових дієслів часто позначають закінченість дії.  Сучасна англійська 
мова, яка продовжуює розвивати аналітичні тенденції, шукає шляхи реалізації нестачі 
морфологічних засобів передачі видових відмінностей.  І тут на допомогу приходять фразові 
дієслова.  
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 С.Ю.Богданова вводить поняття «реконцептуалізаціі», тобто  «переосмислення» 

фразового дієслова.  Подібний аспект може допомогти для логічного запамʼятовування і 
осмисленого використання дієслова у мові.  На думку С.Ю.Богдановой, концепт закріплений 
в мові значенням слова, але з часом він набуває принципово нові характеристики, стає 
іншим, і значення слова, яким він закріплений, теж розширюється і змінюється [3, с. 168].  
Таким чином, стає можливою вторинна репрезентація концептів в мові у вигляді конструкцій 
з фразовими дієсловами.  На мовному рівні переосмислення значень просторових послелогів 
обʼєднує послелоги в групи, що характеризують концептуальні області.  Для прикладу 
візьмемо групу постфіксів із загальним «негативним» значенням (back, down, off, out), що 
характеризують концептуальну область «скорочення, припинення» (фразові дієслова cut 
down, cut back, cut off, cut out; drive down, drive out)  або «втома» (фразові дієслова tire down, 
tire off, tire out; wear down, wear off, wear out).     

Виходячи з усього вище викладеного, ми вважаємо найбільш вдалим термін 
«прийменниковий прислівник», що використовується М.П. Івашкін, E.A. Долгін і ін. До 
числа прийменникових прислівників  традиційно відносять такі елементи: to, at, with, on / 
upon, from, over, about, of, off, down, up, in, out etc.   

На думку М.П.Івашкіна дані елементи утворюють зону переходу від діалектів до 
приводами та володіють як прислівниковими, так і прийменниковими властивостями.  
Однак, прийменниковий  і прислівниковій в різному ступені зʼєднані в кожному з 
прийменникових прислівників [4, с. 386]. 

 Таким чином, можна припустити, що в прийменникових прислівниках, які є 
компонентами фразових дієслів, переважають прислівникові властивості, що 
підтверджується як їх синтаксичними властивостями, так і семантикою взаємодії з 
дієслівним компонентом.  Прийменникові властивості яскраво виражені також у by, in і 
under.  Збільшення прислівникового обсягу спостерігається в лексемах about, on, behind, 
across, through, past, across, round, along, around, over.  Прислівниковий полюс на даній шкалі 
утворюють off, down, up, out [4, с. 385-389].  Різниця між двома полюсами прийменникових 
прислівників  при їх взаємодії з дієслівними компонентами проявляється в тому, що 
елементи з переважанням прийменникових властивостей є словами з «розмитою» 
семантикою і в меншій мірі, ніж інші прийменникові прислівники, сприяють формуванню 
значень фразових дієслів.  
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В сучасному медіа просторі успішно розвиваються процеси культурної взаємодії у 
сфері реклами. Як відомо, національна культура є фактором, що визначає самосвідомість 
народу. «Причому видається необхідним, щоб базова лексика включала не тільки низку 
реалій країни (назви предметів культури, державних інститутів, фактів історії, топонімів та 
антропонімів), але й ключові тематичні слова і вирази, що є типовими для англомовного 
культурного простору [1, с. 8]. Будь-яка людина обов'язково належить до певної соціальної 
групи або національно-культурної спільноти. Тому комунікативна поведінка людини та її 
мовленнєва діяльність мають національно-культурне підґрунтя.  

Як відмічає В. В. Зірка, у кожній національній мові світогляд народу та його 
світорозуміння здійснюється у контексті культурних традицій. Особлива роль у трансляції 
культурно-національної самосвідомості народу, у стереотипізації його світогляду, в 
національно-культурному мовному просторі на сучасному етапі належить рекламному 
тексту та рекламному дискурсу [2, с. 7]. 

Комунікативна стратегія рекламного тексту спрямована на переконання масової 
аудиторії в необхідності придбати товар або прийняти пропозицію, що рекламують. 
Здатність рекламного тексту мати вплив на адресата також залежить від уявлень суспільства 
про національно-культурні цінності та стилю життя. Рекламний текст, як різновид масової 
комунікації, сьогодні репрезентує одну з самих розповсюджених форм реалізації мови. Він 
існує в печатному та електронному форматах і прагне охопити величезну аудиторію 
слухачів, глядачів та читачів. Зміни, що відбуваються в суспільстві, ведуть до інформативної 
актуалізації процесів комунікації, що сприяє формуванню нових та реформуванню старих 
видів рекламного впливу. Рекламний текст зазвичай відноситься до креолізованого типу 
текстів, що є складним текстовим утворенням, в якому вербальні та іконічні (невербальні) 
елементи  складають єдине візуальне, структурне, смислове та функціональне ціле, 
спрямоване на те, щоб здійснити комплексний вплив  [3, с. 301]. 

Реклама як комунікативно-соціальне явище містить невербальні складові, що 
сприймається як невідʼємна частка повноцінного повідомлення. На думку Ю. І. Шмиги, 
міжкультурна комунікація представляє взаємодію різних моделей поведінки, які базуються 
на культурних та мовних кодах людини [4, с. 29-30].  Реклама займається виробництвом 
особливої текстової продукції, та використовує не тільки мовні знаки, а й екстралінгвістичні 
засоби задля досягнення мети. Для ХХІ століття характерним стає взаємопроникнення 
культур, коли змінюється форма і зміст соціальних контактів. Ми можемо представити 
рекламний текст як особливу культурну форму, вплив якої полягає в демонстрації певної 
моделі поведінки, до якої можна додати бренд, товар або послугу. У рекламному тексті часто 
використовуються такі базові архетипи, як «чоловік», «жінка», «герой», «мати», «малюк», 
«мудрий старець», «час» та інші. Їх використання дозволяє спроектувати емоційний відгук 
адресата та полегшити процес сприйняття інформації та сформувати позитиве ставлення до 
рекламованого  товару. 

Рекламні тексти можна вважати своєрідним втіленням культури, з притаманними їй 
унікальністю та національним колоритом, особливим менталітетом, звичаями та цінностями. 
Національно-культурні маркери як мовні одиниці національно-культурної семантики 
спираються на фонові знання споживача та сприяють більш ефективному впливу рекламної 
інформації. 

Зміни, що відбуваються у світовому економічному просторі перетворюють вивчення 
феномену рекламного тексту в одне з найбільш актуальних питань сучасної лінгвістики. 
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Рекламні тексти інтегруються у соціальні та культурні процеси та стають значимими 
механізмами їх функціонування. У деяких країнах навіть відмічається протиставлення 
культури і цивілізації, що знаходить своє відображення у характері та формах рекламних 
текстів. У якості вихідного продукту виробництва реклама стає універсальним засобом 
соціокультурної комунікації. На думку Я. В. Яненко, рекламовані товари та послуги 
впливають на процес соціалізації через демонстрацію певних моделей поведінки та 
трансляцію нових знань [5, с. 116]. 

Дослідження рекламного матеріалу дають нам підставу стверджувати, що звернення 
до культурних, історичних подій є характерною рисою сучасного тексту мас-медіа і 
проявляється за допомогою використання кліше, цитат, алюзій, прецедентних текстів і імен. 
Мовні одиниці з яскравою національно-культурною семантикою, при наявності певних 
фонових знань адресата, збільшують ефективність впливу рекламного тексту на свідомість 
споживача.  

Термін «мовні маркери національно-культурної свідомості», на думку І. В. 
Привалової, «дозволяє досліджувати не окрему мовну одиницю, яка відображатиме 
особливості національної культури, але мовної феномен, під яким може матися на увазі і 
мовної знак, і ціла мовна система » [6, с. 5]. 

Наприклад, для американської культури слово «redneck» позначає середній клас, 
жителя маленького міста, фермера, переважно у південних штатах, який їздить на 
маленькому джипі, має вдома рушницю, надає перевагу консервативним моделям поведінки 
та п'є американське пиво. Тому ця лексична одиниця є частотною в американській відео- та 
друкованій рекламі. Наприклад: «Whether youʼre passionate about deer hunting, turkey hunting 
or simply spending time outside, Redneck Hunting Blinds offers a variety of comfortable 
camouflaged shelters to fit your needs». Наведений приклад містить ключове слово «Redneck» у 
назві компанії, яка пропонує мисливські прилади та різні камуфльовані укриття «camouflaged 
shelters» для усіляких потреб відпочинку на свіжому повітрі.  

Іншим прикладом вживання цієї лексичної одиниці є наступний: «A redneck has a 
sudden moment of insight into the fact that he's a redneck, but then fails to do anything about in a 
spot from a new comedic campaign for VH1 from Argentina. The theme of the ads, by La 
Comunidad, Buenos Aires, is that you won't learn anything from watching VH1; the channel is 
aiming to reinforce its positioning as a brand that's about entertainment, pop culture and youthful 
spirit». Цей різновид рекламної компанії націлений на молодіжну аудиторію і слово 
«redneck» має на увазі молоду людину середнього класу, що йде у ногу з часом і розуміється 
на популярній культурі. 

 Відео реклама під назвою «Liberal Redneck - Campaign Ads/Vote for Tristan» є 
прикладом самопіару під час виборів, де автор на імʼя Тристан пропонує віддати свій голос 
за нього.  

У прикладі реклами «Date A Redneck» молоді люди розповідають про себе з метою 
знайти собі подругу або дружину. У такій рекламі ключове слово має привернути увагу та 
переконати жінок у серйозності намірів чоловіків, які мають певні відомі характеристики. 

Навіть газета «The Washington Post» вживає словосполучення «redneck identity» у 
заголовку «How the images of hurricane heroes are rebranding the redneck identity», що поєднує 
у собі риси мужності та маскулінності. Інша відома американська газета «The Los Angeles 
Times» розміщує рекламну статтю під назвою «The roots of redneck pride», яка свідчить про 
популярність слова «redneck», як успішної білої людини Середнього Заходу. 

Як бачимо, слово «redneck» є не просто культурно значимим, а й доволі популярним. 
Підтвердженням цьому є рекламна назва «The 10 Most Redneck Cities in America». Крім того, 
було відмічено такі словосполучення «redneck genius, redneck engineering, high-tech redneck, 
redneck jokes», в котрих елемент «redneck» відіграє ключову роль. 

Дослідження рекламного матеріалу дають нам підставу стверджувати, що звернення 
до культурних подій є характерною рисою сучасного рекламного медійного тексту і 
проявляється за допомогою використання кліше, цитат, алюзій, прецедентних текстів і імен. 
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 Наприклад: «The Tragic Life Of Barbie And Ken» є рекламою фото проекту про життя 

улюблених персонажів у великому місті, які поєднують у собі певний тип молодих людей. 
Образи американських ляльок Барбі надихають рекламістів, наприклад: «When a girl plays 
with Barbie she becomes everything, she can imagine». Реклама відтворює два фото, на 
першому маленька дівчинка грає з лялькою, а на другому, вона, вже доросла, отримує 
диплом про вищу освіту.  

Подання інформації за допомогою інфографічного рекламного зображення завжди 
передбачає наочність, подає у концентрованому вигляді великі обсяги інформації, акцентує 
увагу адресата. «There’s one thing that can bring Peter Pan and Captain Hook together: ice 
cream!» реклама морозива спирається на імена відомих літературних персонажів, задіяє 
фонові знання адресата.  

«The Simpsons get a new family car. This family is the quintessence of popular culture, so 
they’re everywhere. Especially in ads for family products, like this Renault Kangoo Family». Герої 
доволі відомого та популярного серіалу «Сімпсони» стають тими, хто допомагає 
рекламувати автомобілі марки Рено. Рекламування передбачає певні асоціації між товаром, 
який вони рекламують, та відомим популярним та легко впізнаним героєм реклами. 

Іще одним різновидом культурної складової реклами є її привʼязка до популярних 
видів спорту, як міжнародного значення, так і національних. «Strength, awareness and 
harmony in both the mind and body. Yoga session».  

Реклама як культурний феномен перебуває на межі мистецтва й реального буття, 
вона, як зауважує Б. Докторов, завжди впливає на свідомість і поведінку людей, детермінує 
розвиток ринку і певним чином впливає на те, що впродовж довгого часу характеризує 
спосіб життя людей та стає складовою культури нації» [7, c. 44].  

Наприклад: «Don’t let lunch meet breakfast» рекламне оголошення передбачає знання 
часів прийому їжі в Сполучених Штатах.  Реклама журналу живопису використовує прийом 
гри слів: «The time is Monet», коли замість відомої фрази «Час – це гроші» вживає ім'я 
відомого художника Клода Моне.  

У різних країнах світу, як і у різних спільнотах людей, смішними виявляються різні 
речі, що пояснює, чому національні кампанії, як правило, краще обізнані у гумористичному 
аспекті, ніж ті, що є інтерконтенентальними.  

Є відомим фактом, що поняття «англійській гумор» є типовою рисою національної 
культури, а Королівство Великої Британії розглядається як один із найсміливіших ринків 
реклами [8].   

В рекламному тексті гумор не просто прямує на об’єкт, якій має розважати чи 
викликати сміх у читача чи слухача, він по-перше має ефект несподіваності та привертає 
увагу до повідомлюваного. Тобто, з психологічного боку гумор змушує зосередитись на 
рекламній інформації, мотивує запам’ятати її, навіть поділитися нею. Але це твердження 
буде ефективним лише тоді, коли рекламодавець знає цільову аудиторію та її ймовірну 
відповідь на гумор. Вчені виділяють такі основні категорії сприяючих факторів, які 
допомагають досягти гумору: каламбури (puns), стилістична недомовленість  (stylistic 
understatement), жартівливе висловлення (joke‐speaking, or action without seriousness),  щось 
смішне – те, що викликає посмішку (something ludicrous – which is laughable or ridiculous), 
сатиричний сарказм (sarcasm), що використовується для викриття пороків чи дурості [9, 
c. 89].  

Прикладами є наступні: «Stop climate change before it changes you», або «Cigarette butts 
make up almost half of Dublin’s litter» – у рекламі екологічної організації; «Don’t stare too long, 
you’ll miss the train» – у банерній рекламі гамбургерів; «Life begins at 40D» – реклама 
бюстгальтерів Тріумф, маючи на увазі розмір великих грудей. 

У рекламних текстах також відмічаються прецедентні феномени, як-от: антропоніми, 
прецедентні висловлення, наприклад: прислівʼя, цитати, приказки, котрі можуть бути певним 
чином трансформованими за-для кращого впливу та запамʼятовування: «Think global. Execute 
local»; «Running with the herd is not always a great idea; be unique, and the links will come» – 
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Debra Mastaler; «In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope» – Peter Nivio 
Zarlenga. Культурологічно-марковані одиниці представляють мовне вираження збереженої у 
памʼяті суспільства дійсності, як результату придбання духовних цінностей світової 
культури, інакше кажучи, це певні прецедентні феномени, які стають засобами 
маніпулювання свідомістю адресата рекламного тексту. Прецедентні феномени – це: 1) 
значимі для тієї чи іншої особистості у пізнавальному та емоційному відношенні; 2) ті, що є 
добре відомими широкому оточенню певної особистості, включаючи її попередників та 
сучасників; 3) звернення до яких поновлюється неодноразово у дискурсі певної мовної 
особистості [2, c. 229-231]. Як-от у слогані, який містить абревіатуру та її розкриття «AIDA – 
Attention, Interest, Desire, Action» головним стає мотивація рекламної пропозиції та апеляція 
до почуттів адресата, котрі забезпечують рекламний вплив; спочатку інтерес до товару, 
максимальне запамʼятовування, і, як наслідок, заохочення купувати:  «Da Vinci Chronograph. 
Ref.3764: The first watch that unites the spirit of da Vinci and Julius Caesar. Because since its 
launch, this masterpiece – inspired by none other than da Vinci – has gone from one triumph to 
another». Згадування відомих імен (da Vinci and Julius Caesar) підвищує престижність 
годинника, повʼязує його з тим успіхом, який було досягнуто згадуваними особистостями в 
історії людства. Тому придбання означеного рекламованого товару стає для сучасної людини 
позитивним та бажаним в раціональному та емоційному плані. 

Рекламні продажі сьогодні мають безпосередній звʼязок із різними святами, коли 
люди зазвичай роблять подарунки. Наприклад: слоган на білборді проголошує «What’s under 
your tree this year?». Ця реклама зброї як подарунка містить слово «tree», яке у культурному 
просторі американців  позначає Різдвяну ялинку, під яку традиційно кладуть подарунки. 

 Інша реклама згадує свято закоханих, що відмічають 14 лютого  «Join us at Vineland 
Estates. Be my Valentine celebration. Special Valentine menu for dinner. Make a reservation 
today». 

Навіть політична реклама може містити багато культурно маркованих лексичних 
одиниць та алюзій, які орієнтовані насамперед на носіїв мови оригіналу, реалії їхнього життя 
та відповідний культурний контекст. Наприклад: «Make Australia great! United Australia 
Party», «Take out insurance in the Senate. Vote for United Australia Party. Whoever wins 
government, you need insurance in the Senate to guarantee accountability». 

Як бачимо національно-культурні маркери є невідʼємною складовою рекламного 
тексту і їх дослідження потребує особливої уваги. 
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Expressivität der phraseologischen Einheiten gemeinsam mit solchen Merkmalen wie 

Stabilität, Idiomatizität und semantische Kompliziertheit wird von vielen Forschern anerkannt. Man 
muss aber sagen, dass es in der Literatur verschiedenes Verständnis für diesen Terminus vorgebracht 
wird.  

Einige Wissenschaftler setzen den Begriff «Expressivität» zu den Begriffen «Emotionalität» 
oder «Bewertung» gleich. So zum Beispiel deutet A.M. Emirova die expressive Komponente wie 
«einen Teil der pragmatischen Bedeutung, der mit dem Ausdruck von Emotionen und 
Einschätzungen des Sprechers verbunden ist» [1, s. 45]. 

L.E. Kruglikova betont, dass es nötig sei, die Expressivität der Rede und die Expressivität der 
sprachlichen Einheiten zu unterscheiden, wobei der Umfang des ersten Terminus viel breiter ist. Die 
Expressivität im breiten Verständnis ist eine bestimmte Funktion einiger sprachlichen Einheiten – 
die Funktion der Einwirkung. Bei solcher Einstellung kann als expressive solche Einheit gelten, die 
sowohl die Funktionen der Bezeichnung und der Verallgemeinerung als auch die pragmatische 
Funktion (die Funktion der Einwirkung) erfüllt.  

Anders gesagt, sind das solche Einheiten, «deren Hauptvorausbestimmung ist nicht einfach 
einen Gegenstand der Wirklichkeit zu nennen, aber, es so zu machen, dass das Gesprochene auf den 
Gesprächspartner einwirkt und ihn beeinflusst, wobei die zweite Aufgabe auf den Vordergrund 
kommt» [2, s. 53]. Laut der gegebenen Konzeption verfügen alle Phraseologismen über die Qualität 
der Expressivität. 

Die Anhänger des engeren Verständnisses des untersuchten Phänomens sind der Meinung, 
dass die Expressivität eine solche Eigenschaft der sprachlichen Einheiten vorstellt, unter der man 
eine höhere Stufe der Erscheinungsform des Merkmals versteht. Bei solcher Deutung nähert sich die 
Bestimmung des Begriffes «Expressivität» zu der Bestimmung des Begriffes «Intensität», was auch 
nicht vollkommen rechtfertigt sein kann, weil Intensität eine Komponente vom denotativen Inhalt 
der Spracheinheiten ist. 

Die deutschen Linguisten deuten, in der Regel, den Begriff «Expressivität» viel breiter. G. 
Burger ist der Meinung, dass der gegebene Terminus viele Aspekte verbirgt, zu denen die 
Bezeichnung «konnotative Komplizierung» allgemein verwendbar ist [3, s. 35]. 

Nach der Meinung von M. Dreshers, steht im Mittelpunkt der Lehre über die Expressivität von 
Phraseologismen die Gesamtheit von sprachlichen Mitteln, die zu ihrem Ausdruck beitragen. 
Außerdem meint der Wissenschaftler, dass nicht die sprachliche Einheit selbst expressiv sei, aber ihr 
Gebrauch in einem bestimmten Kontext. Derart ist die expressive Bedeutung nicht den 
phraseologischen Einheiten eigen, aber ihren bestimmten kontextabhängigen Realisierungen [4, 
s. 21-32]. 

Der gegebene Standpunkt erhebt unsererseits die Einwendungen, da wir der Meinung sind, 
dass die Mehrheit von Phraseologismen über eine absolute Expressivität verfügt. Es bedeutet, dass 
die ausdrucksvollen und darstellenden Qualitäten der Phraseologismen nicht nur in der Rede, 
sondern auch auf dem sprachlichen Niveau gezeigt werden.  

Zum Beispiel, ist eine absolute Expressivität für folgende Phraseologismen charakteristisch:  
 In Saus und Braus leben – in Wohlstand leben; 
 Einen schönen Batzen verdienen – gut verdienen; 
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 Etw. wie sauer(es) Bier anbieten – sehr billig verkaufen;  
 Tief in der Kreide stehen – in Schulden geraten.  

O.S. Achmanova deutet die Expressivität wie «die ausdrucksvoll-darstellenden Merkmale der 
Rede, die sie von der gewöhnlichen (stilistisch neutralen) Rede unterscheiden und ihr die 
Bildhaftigkeit und die Gefühlsbetontheit verleihen» [5, s. 324]. 

Ausgehend von der sorgfältigen Analyse der wissenschaftlichen Deutungen des Begriffs 
«Expressivität», halten wir uns fest an die Definition, die von V.N. Gridin gegeben wurde: die 
Expressivität ist eine Gesamtheit von semantisch-stilistischen Merkmalen der Spracheinheiten, die 
ihre Fähigkeit gewährleisten, in den kommunikativen Akten als Mittel des subjektiven Ausdrucks, 
als Einstellung des Sprechers zum Adressaten oder zu dem Inhalt der Rede aufzutreten [6, s. 54].  

Die expressive Lexik ist ausdrucksstark. Dazu gehören die Wörter, die Liebkosung, 
Freundlichkeit, Scherz, Ironie, Missbilligung, Missachtung etc. äußern (z.B.: Töchterchen, 
Söhnchen, Schwachkopf, Trödler, der Trunkenbold, Spaßvogel) [7, s. 75]. 

Die Expressivität wird durch zwei Faktoren bedingt: 
- phraseologische Einheiten dienen oft für die Bezeichnung der Merkmale oder 

Erscheinungen der Wirklichkeit, die aus der Reihe der Ähnlichen nach dem Merkmal der Intensität 
des Durchfließens der Handlung herausheben, das heißt, dass sie den sozial und individuell 
übernommenen Normen nicht entsprechen; 

- der Prozess der Bildung von Phraseologismen gehört zur Reihe der sprachlichen 
Anomalien: «alle Phraseologismen besitzen die Antinomie der Form und des Inhalts und sind 
asymmetrische anomale Zeichen. Der Prozess der Bildung von Phraseologismen ist vom Prozess der 
Qualifikation erschwert. Es bringt dazu, dass alle Phraseologismen über ein bestimmtes 
pragmatisches Potential verfügen» [8, s. 81]. 

Es ist nötig in Bezug auf die Phraseologismen die intensive oder verstärkte Ausdrucksfähigkeit 
zu erwähnen, da die phraseologischen Einheiten über das außerordentlich starke pragmatische 
Potential der Einwirkung auf den Empfänger verfügen. Wie A.M. Mokienko betont, sei die 
expressiv-kommunikative Funktion der Phraseologismen außerordentlich gesteigert, und dadurch 
wird die Existenz der Phraseologie als einer einzelnen Teildisziplin der Sprachwissenschaft 
rechtfertigt [9, s. 45]. 

Die Stufen der Erscheinungsformen der Expressivität von den lexikalischen und 
phraseologischen Einheiten unterscheiden sich wesentlich. 

Aus der folgenden Tabelle ist es zu sehen, dass phraseologische Einheiten eine höhere Stufe 
der Merkmalsintensität haben und dadurch über das größere Einwirkungspotential verfügen. 

 
Tabelle 1. 

Die Erscheinungsform der Expressivität von den lexikalischen und phraseologischen Einheiten 

№ Lexikalische Einheiten Phraseologische Einheiten 

1. etw. billig verkaufen 
 

etw. spotbillig (für ein Spottpreis,  
für   ein Butterbrot) verkaufen 

2. hohe Preise gepfefferte Preise 
3. Geld verschwenden das Geld zum Fenster hinauswerfen 
4. schlau, listig glatt ein Aal 
5. das Alter der Abend des Lebens 
6. 
 

schwören 
 

das Abendmahl (Gift) auf etw. nehmen; 
die Hand für etw. ins Feuer legen 

7. j-m unterbrechen j-m das Wort (die Rede) abschneiden 
8. j-m entlassen j-d ist abgelöst worden 
9. nackt im Adamskostüm 
10. dumm sein dümmer als (es) die Polizei erlaubt  
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Unter den Phraseologismen finden sich Einheiten mit verschiedenen Stufen des Ausdrucks von 

expressiver Bedeutung. Wenn es um die graduierten Merkmale geht, kann die Intensitätsstufe der 
Erscheinungsform eines Merkmals und somit auch die Stufe der Expressivität mit Hilfe der 
Adverbien festgestellt werden.  
 

Tabelle 2. 
Die drei Stufen der Merkmalsintensität 

 
 Nach dem von E.F. Arsentʼeva angebotenen Schema entspricht dem Adverb «sehr» die erste 

Stufe der Intensität des Merkmales, dem Adverb «außerordentlich» – die zweite Stufe und dem 
Adverb «äußerst» – die dritte, die höchste Stufe der Intensität der Erscheinungsform des Merkmals 
[10, s. 82].  

Eine wichtige Rolle beim Ausdruck der Expressivität spielen auch die formellen, strukturell-
semantischen Besonderheiten der Phraseologismen – die rhythmischen Eigenschaften, die 
Alliteration, der Reim, tautologische Konstruktion, das gepaarte Gebrauch der Wörter, die negativen 
oder elliptischen Konstruktionen. Die Expressivität der Phraseologismen wird am häufigsten durch 
die Kombination einiger Mittel bedingt. Zum Beispiel: 

 
 Mit Ach und Krach                 
 Mit Sack und Pack              die Kombination der Bildhaftigkeit, der Alliteration                                         
 Es friert Stein und Bein                      und des Reims. 
 
 
 Mit Sang und Klang 
 Ohne Steg und Weg               die Kombination des Reims und der tautologischen  
 Recken und Strecken                              Konstruktion 
 Handel und Wandel 
 Auf Schritt und Tritt              die Kombination des Reims, der Alliteration und  
 Hegen und pflegen                                 der gepaarten Konstruktion. 
 Lug und Trug 
 

Auf solche Weise ist die Hauptvorausbestimmung der phraseologischen Expressivität die 
Verstärkung des geäußerten Merkmals, seine Absonderung aus der Reihe der Ähnlichen und, als 
Folge, pragmatische Einwirkung auf den Empfänger. Ein wichtiger Faktor der Entstehung von 
Expressivität ist Bildhaftigkeit der Phraseologismen sowie die strukturell-syntaktischen 
Besonderheiten der phraseologischen Einheiten. 

Die verstärkte Ausdrucksfähigkeit ist ein Unterscheidungsmerkmal der Phraseologismen. Die 
Expressivität als eine der spezifischen Kategorien der Sprache ist das Ergebnis der Synthese einiger 

№ die erste Stufe die zweite Stufe die dritte Stufe 

1. 
 

 
Am Stock gehen – 
sehr wenig Geld  

haben 
 

 
Nicht das Salz zur Suppe 

haben – 
das Nötigste nicht haben 

 

Nicht das Schwarze unter 
den Nägeln haben – 

äußerst arm sein 
 

 
2. 
 
 

 
  Sich einen hübschen 

Taler verdienen – 
Viel Geld verdienen 

 

Ein Geldsack sein –  
 sehr viel Geld haben 

Im Geld schwimmen –  
Über den unzähligen 

Reichtümern verfügen 
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konnotativen Grundaspekten, wie: Bewertung, Emotionalität, Bildhaftigkeit, Intensität und andere, 
die Subjektivität des Inhalts der entsprechenden Verbaleinheit repräsentieren.  

Die konnotativen Markierungen betreffen in erster Linie die kommunikative Ebene des 
Idiomgebrauchs, da die Idiome verschiedenen Stilschichten angehören können. Im Unterschied zu 
Einzellexemen, für die die neutrale Ebene maßgebend ist, gehört die Mehrheit der Idiome der 
umgangssprachlichen Stillschicht an, z.B.: jmdm. ist eine Laus über die Leber gelaufen/gekrochen – 
j-d. ist über etw. verärgert. Auch die saloppe oder sogar derbe/vulgäre Stilschicht sind in der 
Idiomatik vertreten: die Sau rauslassen – sich hemmungslos gehen lassen. Andererseits können die 
Idiome auch gehoben/bildungssprachlich markiert werden: den bitteren Kelch bis zur Neige leeren 
(müssen). Die Idiome werden auch weiter nuanciert, sie weisen verschiedene emotionale 
Stilfärbungen auf:  

- scherzhaft: da staunt der Laie, und der Fachmann wundert sich; 
- euphemistisch: Tüten kleben – im Gefängnis sitzen;  
- ironisch: etw. passt wie die Faust aufs Auge – etw. passt überhaupt nicht;  
- abwertend/pejorativ: im trüben fischen – unklare Zustände zum eigenen Vorteil ausnutzen. 
Die Konnotation betrifft auch soziale, zeitliche und regionale Gebundenheit der Idiome. 

Markant unterscheidet sich die Idiomatik der Jugendsprache, z.B.: ich glaub, mich laust ein Affe – 
Ausdruck der Überraschung; keinen/keinerlei/null Bock haben – keine Lust haben; eine Schnecke 
angraben – ein Mädchen kennen lernen. Die Zeitgebundenheit des Idiomgebrauchs kommt 
einerseits in Archaismen, andererseits in Neologismen zum Ausdruck. Altertümelnd wirken schon 
ziemlich viele Idiome (z.B. den Bund der Ehe eingehen – heiraten), oder Zitate (geflügelte Worte) 
historischer oder literarischer Persönlichkeiten aus früheren Epochen, (z.B.: Sein oder Nichtsein, das 
ist hier die Frage (Shakespeare) – so sagt man, wenn man vor einer wichtigen Entscheidung steht). 
Neue Idiomatik enthält Fremdentlehnungen, vor allem Anglizismen (z.B.: ganz down sein – kraftlos 
sein). Die regionale Gebundenheit des Gebrauchs von Phraseologismen betrifft die Idiome aus 
verschiedenen deutschsprachigen Gebieten, z.B. etw. aus Daffke tun – aus Trotz.  

Allen ausdrucksvollen Qualitäten (solchen, wie: Emotionalität, Bildlichkeit, Expressivität) 
liegt die Bildhaftigkeit der Phraseologismen zugrunde. Emotionalität der Phraseologie ist eine 
Fähigkeit des Phraseologismus nicht nur den Gegenstand, die Erscheinung zu nennen, sondern auch 
ein bestimmtes Gefühl des Sprechenden zu äußern (z.B.: ein eingebildeter Affe = ein eingebildeter 
Mensch, j-n an den Bettelstab bringen – j-n ruinieren). 

Die Einschätzung der phraseologischen Einheiten ist die Qualität, die von ihrer Emotionalität 
abgeleitet ist. Vom Gesichtspunkt der Einschätzung kann man die Phraseologismen in zwei Gruppen 
teilen: die Phraseologismen mit der positiven oder negativen Einschätzung. 

Tabelle 3.  
Einschätzung der Phraseologismen 

     
№ Positive Einschätzung Negative Einschätzung 

1 

  Phraseologismen mit der 
billigenden   Einschätzung 

      ein scheues Reh – 
    ein schüchternes Mädchen 

      Phraseologismen mit dem 
ironischen Charakter 

Eine Amtsmiene aufstecken – 
sich wichtig tun 

2 

 Phraseologismen mit der 
  achtungsvollen Einschätzung 

ein Mensch von Gemüt – 
ein gutherziger Mensch 

Phraseologismen     mit       der 
geringschätzigen Charakter 

Auf den Hund kommen- arm werden 
Wie der Ochs vorm Berge stehen- 

nichts verstehen 

3 

  Phraseologismen mit der 
   begeisternden Einschätzung 

Seinen Mann stehen –  
1. tapfer sein; 2. sein Pflicht  
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              ehrlich tun. 
 
Vom Gesichtspunkt der expressiv-stilistischen Eigenschaften werden Phraseologismen in 

interstilistische, umgangssprachliche und bildungssprachliche unterteilt.  
Die interstilistischen Phraseologismen sind die standfesten Kombinationen der Wörter, die 

allgemein bekannt sind und in allen Stilen gebraucht werden, z.B.: in die Luft bauen – unerfüllbare 
Pläne bauen; auf Fahrt gehen – reisen. 

Die umgangssprachlichen Phraseologismen sind standfeste Kombinationen der Wörter, die 
vorzugsweise oder ausschließlich in der mündlichen Rede gebraucht werden. Solche Idiome haben 
meistens geringschätzigen Charakter, z.B.: Fratze schneiden – sich zieren; ich habe genug davon = 
ich habe die Nase voll davon – langweilen, lästig fallen. 

Die bildungssprachlichen Phraseologismen werden vorzugsweise in der schriftlichen Rede 
gebraucht und zumeist gehören zu der nominativen (nichtaphoristischen) Phraseologie, z.B.: eine 
Frage an j-n richten – j-n fragen, eine Entscheidung treffen – entscheiden. 

Alle Idiome sind stilistisch markiert, die Mehrheit von den jugendsprachlichen 
Phraseologismen gehört zur Umgangsprache und ist manchmal salopp. Man soll alle oben 
erwähnten Eigenschaften der Idiome beachten, um sie zweckmäßig zu gebrauchen. 

Es soll auch berücksichtigt werden, dass Expressivität mit Hilfe der Sprecheinheiten aller 
Sprachebenen (lexikalischer, grammatischer, euphonischer) ausgedrückt wird.  
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Національний університет водного господарства та природокористування  
 
Сучасні лінгвістичні дослідження відбуваються в межах окремих мовознавчих 

розділів, галузей, тематичних та лексико-семантичних груп. Однією з таких структурних 
одиниць ономастики є антропоніміка. Вивчення власних особових назв людей важливе як з 
культурологічної точки зору, що дозволяє охарактеризувати історико-культурні та ментальні 
особливості народу, із власне філологічної, що проявляє світло про першовитоки й подальшу 
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їх еволюцію, так і з наукової, що актуалізує питання про обґрунтування цілісної та 
об’єктивної системи антропонімних назв. 

Перспективним напрямком історичної антропонімії виступає з’ясування особливостей 
функціонування власних особових назв на окремих територіях держави в синхронічному та 
діахронічному вимірах. Ресурсною базою для наукових узагальнень послужили антропоніми 
початку другого тисячоліття, вилучені з літописних джерел, співвідносні з територією 
історичної Ровенщини – старожитнього краю з глибокою архаїкою і мовною 
диференційованістю. Мета дослідження полягає у з’ясуванні деяких фонетико-граматичних 
особливостей регіональних давньоруських особових назв. 

Позалінгвальні фактори, серед яких, незначна кількість автентичних джерел, 
домінування в них іменувань княжої верхівки, переважно чоловічої статі, відносність зв’язку 
носіїв назв із зазначеним регіоном, а також аналіз фонетичних і граматичних особливостей 
тодішнього мовлення за адаптованими літописними текстами, які, в багатьох випадках, 
грішать різноманітними відхиленнями орфографічного еволюційного зростання, 
суб’єктивністю передачі ментальної сутності, огріхами переписувачів тощо, не дозволяють 
достовірно і повно передати місцеву антропонімну картину. Проте, загальні релевантні 
тенденції її становлення, функціонування і впливу на формування сучасного іменника, 
зокрема, щодо врахування територіальних фонетико-граматичних особливостей, встановити 
можна.   

Характерною рисою давньоруського антропонімікону є широке використання 
двоосновних автохтонних слов’янських особових назв. Функціональною активністю в межах 
досліджуваного ареалу вирізняються дієслівно-іменникові граматичні іменні конструкції, 
наприклад: Володимеръ / Володимиръ, Брѧчиславъ / Брячиславъ, Изѧславъ, Мьстиславъ / 
Мстиславъ, Ростиславъ, прикметнико-іменникові ‒ Святопълкъ / Ст҃ополкъ), Ярополкъ / 
Ӕрополкъ, Ӕропълкъ, Вѧчеславъ, Святославъ / Ст҃ославъ), Ярославъ / Ӕрославъ, 
займенниково-дієслівні ‒ Всеволодъ та ін. 

Модифікації різних форм композитного імені особливо яскраво демонструються на 
прикладі давньоруської особової назви Володимеръ / Володимиръ. М. Фасмер називає 
повноголосну форму Володимѣръ споконвічною руською. Оголоску -ла- він пояснює 
церковнослов’янським походженням [9, с. 326, 341]. Неповноголосність Владиме(и,ѣ)р 
з’явилася, зазначає А. Поппе, внаслідок південнослов’янських впливів. Щодо другої основи -
миръ, характерної для території України, то вона утворилася під впливом значення ‘мир, 
спокій, лад’. Заміну старого -миръ на нове -меръ А. Поппе відносить до іншомовних 
вторгнень на межі ХІІІ‒ХІV століть, зауважуючи, що в цей час, можливо із фонетичних 
міркувань, замісить букв и і е почали використовувати «ять» (ѣ) [6, с. 292-293]. 

Ефективним напрямком розширення давньоруського антропонімікону виступає 
синергія онімізації і деривації апелятивних основ. Так, за допомогою префікса передъ- могла 
постати особова назва Передъслава [3, с. 256] (подібно пор. Сбы-слава [5, с. 138], Звѣни-
слава [3, с. 313]). Від усічення прикметника малый < *malъ(jь) ‘невеликий за величиною, 
розмірами, об’ємом; малий’ [10, Вып. 17, с. 173-174] імовірно утворено давньоруське ім’я 
Мал (Малъ) [3, с. 44], від лютый < *l’utъ(jь) ‘лютий, жорстокий, зліснеий’ [10, Вып. 15, 
с. 231-235] ‒ Лютъ [2, c. 74]. Результатом онімізації загальної назви добрыня < *dobryni, 
похідного з суфіксом -yni від прикметника *dobrъ ‘добрий, хороший, прекрасний’ [10, Вып. 
5, с. 45-47] могло бути наймення Добрынѧ [3, с. 57]. Віддієслівне ім’я Блудъ [3, c. 64] ‒ 
ймовірне похідне від псл. *blǫdъ з -о- вокалізмом від основи дієслова *blęsti > *blǫditi [10, 
Вып. 2, с. 126-127]. Запопонований спосіб творення давньоруських імен видається нам 
вірогіднішим у порівнянні з іншими, узагальненими П. Чучкою, серед яких, зокрема, 
деривація двоосновних слов’янських особових назв [1, с. 594]. 

До явища «вторинної» онімізації можна віднести утворення суфіксальних похідних 
від функціонуючих найменувань. Словотворчою продуктивністю відзначалися в межах 
досліджуваного антропонімікону суфікси -(ь, ъ)к-о: Василко / Василько [3, с. 751-752], 
Володимирко [3, с. 316] / Володимерко [2, с. 329], Иванко [3, с. 257], Малъко [3, с. 57], 
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Михалко [3, с. 563], / Михалько [3, с. 570]. Подальше активне використання цих назв і 
вираження їх у патронімах, наприклад: Васильковичь [3, с. 914], Володимерковичь [2, с. 340], 
Иванъковиць [4, с. 33] призводить до втрачення ними своєї виразності. 

Причинами різних фіксацій одних і тих же особових назв у давньоруських джерелах 
могли бути прогресивні тенденції розвитку тодішнього правопису, граматичні й фонетичні 
зміни, іншомовні впливи, часові відмінності, помилки літописців тощо. В якості доказів 
наведемо приклади таких літописних записів: Андрей [4, с. 40], Андрѣи [3, с. 404], Аньдрѣи 
[2, с. 332], Андрѣй [5, с. 138]; Ольга [3, с. 32], Олга [5, с. 28]; Ѡльга [3, с. 43], Ѡлга [3, с. 43], 
Вольга [2, с. 55], Волга [2, с. 67]; Ярославъ [5, с. 114], Ѧрославъ [3, с. 750] та ін. 

Особливостями вокалізму А < О і поширенням акання пояснюється зміна перших 
голосних у запозичених назвах Андрей і Александръ: на Ондреа и на Оле(ь)ксандра 
Дубровьцьскаго (Дубровичскаго) [4, с. 40]; пор. також Ѡлєна [3, с. 43] і Елена [5, с. 29]. За 
допомогою переходу И > Ы пройшла адаптація етимологічного Давидъ у Давыдъ [3, с. 210]. 
Граматичні метаморфози характерні для християнського імені Даниилъ: внаслідок стягнення 
голосних ИИ > И воно видозмінюється у Данилъ [3, с. 768], додаванням кінцевого О до імені 
на -илъ перетворюється у Данило [3, с. 733] (пор. також Михаилъ [3, с. 798] і Михаило [3, с. 
567]). 

На прикладі особової назви Георгій, як зазначає О. Соколова, для давньоруського 
іменника характерні зміни, пов’язані з неможливістю вимови початкового м’якого ГЕ- [8, с. 
148]. Логічний розвиток цього процесу виглядає так: Георгии [3, с. 289] / Геѡргии [3, с. 120] 
→ (внаслідок випадання звука О) Гергии [3, с. 422] → Гюргии [3, с. 422] → Гюрги [3, с. 388] 
(Гюрди [3, с. 298], Дюрги [3, с. 388], Дюрди [3, с. 297]) → Юрги [3, с. 329] → Юрьи [3, с. 339]. 

Передвісниками формульного підходу до іменування людей стали різноманітні 
давньоруські описові конструкції, побудовані за зразком: особове ім’я + посесивна 
релевантність денотата + присвійний прикметник. Термінами спорідненості виступають 
слова сынъ, дъчи, дѣти, братъ, сєстра, вънукъ. Присвійні прикметники утворені з 
допомогою суфіксів -j-, -ов-, -єн-, -ин- [1, с. 599]. З-поміж численних аналітичних описів 
відзначимо такі: Ѡлегъ сн҃ъ Ст҃ославль [2, с. 199], Володимиръ сынъ Ярославь [4, с. 2], князь 
Андрѣи Ярославичь, внукъ Святополчь [5, с. 182], кнѧзь Володимерь сн҃ъ Василковъ вноукъ 
Романовъ [3, с. 903], Ярополкъ, сынъ Изяславль, внукъ Ярославль, правнукъ великого 
Владимера [5, c. 114], блг҃овѣрнаӕ кнѧгини Марица дщи Володимерѧ [2, с. 314], Передъслава 
дщи Ст҃ополча [3, с. 256] Передславуі, дщерь Володимерю, сестру Ярославлю [5, c. 75]. 

У давньоруську епоху, починаючи з ХІ століття, зароджується синтетична формульна 
система іменування. Вираження дволексемних антропонімних моделей можемо вбачати у 
сучасній ввічливій формі звертання типу: ім’я особи + патронім. Домінантним 
словоутворюючим суфіксом давньоруських патронімів виступає -ич-: Володимеръ 
Всеволодичь [2, c. 291], Ярославъ Святополчичь [5, c. 114], пор. також матронім Василко 
Маричичь [3, с. 298]. П. Чучка відносить його до питомих східнослов’янських патронімічних 
суфіксів, які застосовувалися передусім до двоосновних повних імен. Ми схильні підтримати 
цю позицію українського науковця у віртуальній дискусії з польським дослідником Т. 
Скуліною, який називає суфікс -ич- «нетиповим» і пояснює штучністю і помилками 
літописців [1, с. 599]. 

Витоки суфікса -ич- (-авич-, -евич-, -ович-), на нашу думку, сягають апелятивної 
лексики. У сучасній українській мові він відноситься до непродуктивних, а утворені із цим 
формантом іменники передають загальне модифікаційне значення недорослості з 
уточненням «син особи, названої мотивуючим словом»: княжич, королевич, царевич [7, с. 
100]. Доказом практичної реалізації зазначеного висловлювання може слугувати літописний 
запис: Андрѣи королевичь [3, с. 767]. 

Характерним для аналізованого антропонімікону є також використання розширених 
суфіксів -авич-: Василко Ростиславичь [5, c. 129], Ст҃ополкъ Мьстиславичь [3, c. 468], 
Святополкъ Изяславич [5, c. 129]; -евич-: Андрѣи Гюргевичь [3, c. 409], Давыдъ Игоревичь [5, 
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c. 114], Сновидъ Изечевичь [2, с. 260]; -ович-: Глѣбъ Гюрговичь [2, c. 633], Дв҃дъ Ольговичь [3, 
c. 284], Юрьи Лвовичь [3, c. 911] та ін. 

Підсумовуючи зауважимо, що основними способами творення регіональних власних 
особових назв досліджуваного регіону є словоскладання, синергія онімізації й деривації 
апелятивних основ, використання різних афіксів.  Літописні різнозаписи, що передають 
фонетичні особливості іменувань, викликані особливостями вокалізму, відмінностями 
звучання слова у різні історичні періоди, огріхами літописців тощо. 

З’ясування деяких фонетико-граматичних особливостей давньоруських особових назв 
історичної Ровенщини виступає частиною комплексного дослідження антронімікону краю на 
синхронічному і діахронічному рівнях, сприяє вибудовуванню цілісної регіональної 
антропонімної картини і забезпечує формування ресурсної і теоретичної наукової основи 
української антропоніміки. 
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МОДАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІДЕЇСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ  

АНГЛОМОВНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ПРОПОВІДІ 
Тетяна Шиляєва 

викладач 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

 
Релігійний дискурс характеризується як статусно-рольова комунікація, ціль якої 

прилучати людей до віри, призивати до покаяння, стверджувати в вірі та доброчесності, 
проводити богослужіння, давати пояснення релігійним та конфесійним догматам. У 
релігійному дискурсі проявляється взаємодія мови, культури та ідеології [9, c. 44].  

Проповідь як релігійно-повчальне мовлення в церкві – це тлумачення священного 
тексту. Проповідь зазвичай створюється автором у вигляді тексту, який подається аудиторії в 
усній формі під час богослужіння. Надалі проповіді можуть зберігатися в формі фіксованих 
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текстів: друкованих збірників проповідей, електронних варіантів 
(http://www.orthodox.net/sermons/), аудіо і відео бібліотек [10, c. 148].   

В статті розглядаються основні модальні елементи реалізації фідеістичної стратегії на 
матеріалі проповідей в православних американських церквах. Актуальність дослідження 
визначається інтердисциплінарною тенденцією в лінгвістиці, яка останнім часом займається 
аналізом різних видів дискурсів та дослідженням комунікативного, прагматичного, 
лінгвопсихологічного та лінгвокультурного модусів суб’єкта дискурсу.  

Глобальною стратегією православної проповіді М.С. Смирнова визначає фідеїстичну 
стратегію.  Основу дискурсивної стратегії проповідника становить певна комунікативна 
мета, що сформована мотивами, пов’язаними зі світоглядними установками і конкретним 
завданнями. Розв’язати ці завдання  проповідник намагається під час проповіді. 
Мовленнєвий жанр православної проповіді допускає реалізацію значної кількості 
різнопланових завдань, які підпорядковані загальній глобальній фідеїстичній стратегії 
проповідника [4, c. 81].  

Поняття модальності в логіку ввів Аристотель. В сучасних студіях поняття 
модальності є досить широким і охоплює не лише ментальний (когнітивний, епістемічний), 
рецептивний, емотивний, а й комунікативний модус – суб’єктивне вираження поглядів та 
оцінок, дискурсивну позицію суб’єкта тощо [1]. У сучасній модальній логіці у межах 
категорії модальності виділяють алетичні (належать до висловлень чи предикатів) і 
деонтичні (належать до слів, які позначають вчинки) підкатегорії [8, c. 141].  О.М. Лагута 
називає шість типів модальностей: алетичну, епістемічну, деонтичну, часову, аксіологічну та 
виборчу [5, c. 193].  М.С. Смирнова виокремлює в текстах православної проповіді змістовні 
модальні елементи, які важливі для реалізації фідеїстичної стратегії. Змістові модальні 
елементи – це  функціонально-семантична мовна категорія, яка втілює ставлення до 
предмета розмови (топосу) та визначається як топосний модус [4, c. 118]. Ці елементи 
розрізняють за  типами модальності (аксіологічна, епістемічна, алетична, деонтична, 
волітивна, верифікативна) [6, с. 238].  

 Аксіологічна модальність – це вираження оцінок ставлення мовця до повідомлення. 
Аксіологічні елементи (аксіологія від грецьк. аxia – цінність та logos – вчення) у реалізаціях 
фідеїстичної стратегії православної проповіді подані типовими засобами для вираження 
позитивної та негативної оцінки  [4, c. 118]. В англомовній православній проповіді вони 
представлені такими прикметниками позитивної та негативної оцінки: fruitful, righteous,  
clean, honest, good, valuable, openhanded, sacrificial, wonderful, true, wise, saintly, loving, 
threatening, sinful, diabolic, infamous, unworthy, horrible; іменниками: truth, treasure, grace, 
mercy, heaven, paradise, gift, commitment, sin, death, idol, greed, vainglory, lust, unrighteousness, 
darkness, demons; дієсловами та дієслівними словосполученнями: love, appreciate, prefer, 
share, rejoice, bathe in joy, walk in integrity, honor the day, lie, humiliate;  прислівниками: truly, 
faithfully, gladly. 

Також оцінний характер мають словосполучення названих частин мови, а саме: Good 
ground creates good souls that are thirsty for truth. Truth quenches thirst with Christ's eternal truth 
and enduring love. Christians with a cultivated heart of good ground bathe in joy and grow up high 
towards heaven, bringing forth abundant fruit for themselves and others. 

Епістемічне модальне значення виражає можливості, які виникають унаслідок знання 
/ усвідомлення / розуміння мовця [8, c. 144]. До засобів вираження епістемічної модальності 
(від грецьк. episteme – знання) фідеїстичної стратегії належать модальні дієслова, а також 
вербативи, що здатні передавати різний рівень впевненості [4, c. 119]. Складовими 
одиницями лексичного рівня, що передають значення епістемічної модальності є, окрім 
модальних дієслів, немодальні дієслова, прислівники, частки, іменники, прикметники, а 

81 



Text et culture. Випуск 5. 
також складні конструкції. Однією з найбільш поширених форм передачі значення різного 
ступеню знання в англійській мові є складний присудок із модальними дієсловами: сan, 
cannot, may, might, should, would, ought to, be to, have to.  

You can become an instrument of God watering all the earth and making it fruitful through 
your personal commitment to support God's work through your Stewardship pledge.You too must 
decide how important Christ's work means to you and make a sacrificial pledge so that you can 
also say to the Lord: «At last I am able to share in your work.»      St. Mark’s Gospel that was read 
here today might be a bit confusing because we first hear that Mary Magdalene and Mary the 
mother of Joses were observing the deposition from the Cross and saw Joseph and Nicodemus 
placing the most pure body of Christ into the new tomb. Those words, Brothers and Sisters, are the 
words we should long in our hearts to hear: «Thy sins are forgiven…..go in peace.»   

Епістемічна модальність може виражатися  за рахунок вживання таких дієслів як 
seem, suppose, claim, suggest, assume і ряду інших: We are exchanging truth for a lie. There are 
those in the world today who will even point to Holy Scripture claiming that if we work hard, we 
will become wealthy in funds consistent with the teachings of God. How it happened [Raskolnikov] 
did not know. But all at once something seemed to seize him and fling him at [Sonya’s]  feet. 

Алетичні модальності становлять базу всієї модальної логіки. Алетична модальність ( 
від грецького alethia –  правда) – категорія модальної логіки, яка включає в себе судження 
дійсності, необхідності та можливості, тобто є об’єктивною [8, c. 144]. Для передачі значень 
алетичної модальності призначені прислівники maybe, perhaps, probably, obviously, apparently 
та інші: Although I realized that maybe he was giving all he had, it was better than hurting him, so 
I said "Yes, thank you." 

Деонтичні елементи (давньогр. deontos – належне, необхідне) були ґрунтовно 
розглянуті у дослідженні О.І. Шаля, присвяченому науковому дискурсу.  Вчений  зазначає, 
що індикатори деонтичної модальності містять імпліцитне компаративне значення, яке 
реалізується через зіставлення адресатом інформації, що міститься у реченні, із фоновими 
знаннями для адекватного декодування змісту, і передають дієслова у наказовому способі, 
які апелюють до уяви адресата; до розумових здібностей, а також слугують настановою, 
порадою, рекомендацією  [7, c. 287].  

Деонтичні елементи – це також модальні висловлювання, до складу яких входять такі 
модальності як «дозволено», «обов’язково», «заборонено» та їхні модифікації [2].  

У реалізаціях англомовної православної проповіді містяться всі зазначені засоби. 
Елементи деонтичної модальності реалізуються імперативними дієсловами, що передають 
заклик, пораду, настанову та апелюють до уяви й розумових здібностей адресата:  But if you 
look at an icon that depicts the Last Judgment, for example the one replicated in the bulletin today, 
you will see it’s not all fire and brimstone:  on Goat’s side, yes, it looks pretty horrible, but on the 
Sheep side is the uncreated light of Christ showing the way to eternal life.  Remember the 
Sabbath Day to keep it holy; six days shalt thou labor and do all thy work, but the Seventh is the 
Sabbath of the Lord Thy God. 

Волітивна суб’єктивна модальність спрямована на зміни екстралінгвальної 
реальності. Волітивні елементи (від. лат. voluntas – воля) у реалізаціях православної 
проповіді представлені дієсловами, які передають бажання (wish, want, would like) [3, с. 260]:  
If I refused, I knew it would hurt him and didn't want to do that. 

Верифікативні елементи (лат. verificatia – підтвердження; лат. verus – істинний, facio – 
роблю) у реалізаціях православної проповіді втілюються засобами, що сприяють 
обґрунтуванню істини [3]: And when he gains your heart, like so many other little idols we 
worship, he really doesn't let go. 
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Таким чином, змістові модальні елементи, які допомагають у реалізації фідеїстичної 

стратегії православної проповіді, це – аксіологічні, епістемічні, алетичні,  деонтичні та 
веріфікаційні. Ми бачимо перспективним подальше дослідження категорії модальності в 
контексті сучасної лінгвістичної парадигми.  
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