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УДК811.111’37’42:821.111-31  Надія Єсипенко, Вікторія Бойку

(Чернівці)

ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ “ЕМОЦІЯ” В СУЧАСНОМУ 

АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ 

ЖІНОЧИХ РОМАНІВ 21 СТОЛІТТЯ)

У статті проаналізована теоретико-методологічна база 

вивчення емоцій та концептів у сучасній лінгвістиці. Виявлено 

співвідношення концептуального та номінативного полів, де 

концептуальне поле має багаторівневу структуру з можливістю 

виокремлення ядра, центральної зони та периферії, а номінативне 

поле концепту складається з сукупності мовних засобів, які 

об’єктивують  концепт в певний період розвитку суспільства. 

Визначено понятійний складник структури концепту “емоція”. 

Розкрито особливості актуалізації концептів позитивних 

та негативних емоцій в жіночих романах Джона Гріна. 

Проаналізована частотність виникнення концептів позитивних 

та негативних емоцій в  художньому дискурсі.

Ключові слова: емоція, невербальні засоби спілкування, концепт, 

концептуальне поле, номінативне поле, понятійний складник.

Бойку Виктория. Выражение концепта “эмоция” в 

современном англоязычном дискурсе (на материале женских 

романов 21 века). В статье проанализирована теоретико-

методологическая база изучения эмоций и концептов в современной 

лингвистике. Выявлено соотношение концептуального 

и номинативного полей, где концептуальное поле имеет 

многоуровневую структуру с возможностью выделения ядра, 

центральной зоны и периферии, а номинативное поле концепта 

состоит из совокупности языковых средств, объективирует 

концепт в определенный период развития общества. Определены 

понятийный составляющая структуры концепта «эмоция». 

Раскрыты особенности актуализации концептов положительных 

и отрицательных эмоций в женских романах Джона Грина. 
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Проанализирована частотность возникновения концептов 

положительных и отрицательных эмоций в художественном 

дискурсе. 

Ключевые слова: эмоция, невербальные средства 

общения, концепт, концептуальное поле, номинативное поле, 

концептуальная составляющая.

Boicu Victoria. Expression of the concept of “emotion” in 

contemporary English-language discourse (based on material from 

female novels of the 21st century). The article analyzes the theoretical 

and methodological base for the study of emotions and concepts in 

modern linguistics. The relationship between the conceptual and 

nominative fi elds is revealed, where the conceptual fi eld has a multi-

level structure with the possibility of distinguishing the core, central 

zone and periphery, and the nominative fi eld of the concept consists 

of a combination of language means, objectifi es the concept in a 

certain period of development of society. The conceptual component 

of the structure of the concept of “emotion” is defi ned. The features 

of actualization of the concepts of positive and negative emotions 

in women’s novels by John Green are revealed. The frequency of 

occurrence of the concepts of positive and negative emotions in the art 

discourse is analyzed.

Keywords: emotion, non-verbal means of communication, concept, 

conceptual fi eld, nominative fi eld, conceptual component.

Постановка наукової проблеми та її значення. Взаємодія 

мови, емоції та свідомості є основним питанням різних 

міждисциплінарних досліджень, тому що емоції супроводжують 

людину на всіх етапах її діяльності. На сьогоднішній день, в час 

процвітання когнітивної лінгвістики  з’являється підвищена 

цікавість до досліджень, які направлені  на розкриття змісту 

основних універсальних концептів, серед яких концепти емоцій 

посідає провідне місце.

До середини 70-х років минулого століття питання мовної 

концептуалізації та вербалізації емоцій не були основною цілю 

вивчення лінгвістами.   Але, через формування гуманістичної 

парадигми, де в центрі якої знаходиться людина, яка володіє 
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мовою, її психологія, уникнути емоції буде неможливо. Поширення 

емоційності в пізнавальну та номінативно-комунікативну 

діяльність людини трактується тим, що, об’єктивно відзеркалюючи 

реальність, свідомість з’єднує відображені образи з суб’єктивно-

емоційним ставленням до них [5].

Мета статті полягає у дослідженні особливостей актуалізації 

концептів “позитивна емоція” та “негативна емоція” в жіночих 

романах Джона Гріна.    Серед завдань дослідження зазначимо 

такі: познайомитися з теоретикометодологічною базою вивчення 

емоцій та концептів у сучасній лінгвістиці; розкрити особливості 

актуалізації концептів позитивних та негативних емоцій у 

художньому дискурсі; проаналізувати особливості невербального 

вираження емоцій; визначити понятійний складник структури 

концепту “емоція”; порівняти вираження концептів позитивних 

емоцій та концептів негативних емоцій у текстах жіночих романів; 

проаналізувати частотність виникнення концептів позитивних 

та негативних емоцій в  художньому дискурсі. Матеріалом 

дослідження слугували 12 концептів позитивних емоцій та  

негативних емоцій в романах Джона Гріна “Провина зірок” і 

“Паперові міста”.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих 

результатів дослідження. Не має єдиного тлумачення поняття 

“емоція”. Визначення емоцій пов’язують з почуттями, і виражає 

такі стани, як задоволення, смуток, гнів, заздрість, страх тощо 

[12]. Про емоції не кажуть, якщо в тілі та душі спокій. Емоція 

являється вічним рухом, динамікою. Стан людини без міміки 

обличчя  не вважається емоцією, але переходи між станами, 

рухами і перемикання між станами – можна вважати емоціями. 

Емоції – це виразні рухи, що передають будь-які відношення, які є 

переносниками інформації про стан людини.

На думку американського психолога Керрола Ізарда, емоція 

зв’язана тільки з  одним мімічним виразом, якого нереально 

сплутати з іншим. Це не відповідає правді, оскільки дитяча образа 

складається з різних відомих мімічних формочок, але найголовніше  

– це рух особи в будь-яку мордочку, який відтворює особливий 

контент [3].

Як би не були репрезентовані емоції, підкласи слів, які їх 
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передають, володіють деякими властивостями, які відзеркалюють 

будову позначень емоційних станів: це, зокрема, «позитивна» 

або «негативна» оцінка, яка відображає підклас. На додаток, 

емоції можна не тільки безпосередньо називати, але й описувати 

за допомогою фізичних відчуттів або дій суб’єкта емоцій. 

Необхідно зазначити, що різні пласти лексики володіють різною 

потенцією в реалізації емоційного в мові, і значення мовних 

знаків конституюється або поняттями, або прямими емоційними 

переживаннями, не перетвореними в поняття [2].

Спільним для комунікації та спілкування є  знакове існування. 

Обидва процеси характеризуються вербально чи невербально, 

а людські думки, ідеї реалізуються у вигляді доречного знаку – 

вербального або невербального.

Невербальні засоби спілкування – це компоненти комунікативного 

коду, які за природою  немовні та з засобами мовного коду створюють, 

передають і сприймають повідомлень [1].

У сучасній лінгвістиці є  велика кількість тлумачень поняття 

«концепт». Визначення грунтуються на різних підходах. В.Карасик 

всі підходи до розуміння концепту поділяє на  лінгвокультурні і 

лінгвокогнітивні, які розрізняються векторами відносно індивіда [4, 

с. 75].  В. А. Маслова вважає, що  у сучасній лінгвістичній науці 

є три підходи до надання дефініцій концепту: 1) культурологічний; 

2) семантичний; 3) лінгвокультурологічний [6, c.4]. Дослідники 

виділяють макроконцепти, гіперконцепти, концепти та гіпоконцепти.

В мовознавстві визнають структурованість концепту, 

виявляючи нечіткий характер цієї структури, її розмитість. 

Концепт складається з компонентів (концептуальних ознак), тобто 

окремих ознак об’єктивного чи суб’єктивного світів, відображених 

у свідомості диференційовано та диференційованих за ступенем 

абстрактності. 

М. Піменова вважає, що ці властивості є першочерговими й 

достатніми для визначення предмета чи явища і стратифікує їх як 

мотивувальні, образні, поняттєві й ціннісні  [7, c. 84],  В. Карасик – 

як ціннісні, образні, поняттєві [4, c. 91], а В. Маслова – і фактуальні 

елементи, і те, що робить його фактом культури [6, c.60]. Г. Г. 

Слишкін об’єднує всі три ознаки, які  Ю.С. Степановий виділив до 

понятійного елемента концепту. 
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Оскільки в сучасній лінгвістиці не має жодної теорії поля 

та однозначного розуміння терміна «концептуальне поле», ми 

розглядаємо останнє як семантичний зміст впорядкованої множини 

мовних одиниць, що реалізують концепт і згрупованих навколо 

ядерної семеми, номінант якої, в свою чергу, є ім’ям поля.

Дослідники визначають номінативне поле концепту як 

сукупність мовних засобів, які об’єктивують (вербалізується, які 

репрезентують) концепт в певний період розвитку суспільства. 

Понятійний складник визначається за визначеннями “емоція” 

у словниках: Dictionary by Merriam-Webster [9], Oxford Learner’s 

Dictionary [14], Collins English Dictionary [8], Macmillian Dictionary 

[13], Infoplease Dictionary [10]. 

До ядра понятійного складника зараховується сема   – почуття, 

як щастя, любов, страх, гнів чи ненависть, які можуть бути 

викликані ситуацією, в якій ви перебуваєте, або з людьми, з якими 

ви знаходитесь. Дана сема зазначилася в більшості словниках.  

До ближньої периферії зараховуються семи – свідома психічна 

реакція (наприклад, гнів чи страх) суб’єктивно переживається як 

сильне почуття, яке зазвичай спрямоване на конкретний об’єкт і, 

як правило, супроводжується фізіологічними та поведінковими 

змінами в організмі; збудження; частина характеру людини, яка 

складається з почуттів; стан свідомості, що має відношення до 

збудження почуттів, що відрізняється від інших психічних станів, 

як пізнання, воля та усвідомлення фізичного відчуття; будь-

яке конкретне почуття. До дальної периферії належить сема – 

афективний аспект свідомості.

В даній статті ми розглянемо аналіз номінативного поля у 

романі Джона Гріна “Провинa зірок” [11]. 

 Номінативне поле “joy” налічує 11 іменників: “bliss”, частотність 

якого складає 1 лексема, “comfort” – 5, “delight” – 2, “glee” – 1, 

“humour” – 4, “pride” – 1, “gratifi cation” – 1, “rapture” – 1, “solace” 

– 1, “pleasure” – 12, “happiness” – 1. Прикметники складаються з 6 

лексем: “joyful”, частотність якого становить 1 лексема, “ecstatic” 

– 1, “joyous” – 1, “glad” –4, “satisfi ed” –1, “happy” – 11. Дієслова 

складаються з 3 лексем: “to revel”, частотність якого складає 1 

лексема, “to celebrate” – 1, “to delight” – 1. Отже,  в номінативному 

полі “joy” виявлено більше іменників, ніж прикметників та дієслів. 
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Якщо порівнювати за кількістю вживань,  загальна частотність 

іменників, яка складає 30 лексем, превалює над прикметниками – 

19 лексем та дієсловами – 3 лексеми.

Номінативне поле “trust” налічує 5 іменників: “confi dence”, 

частотність якого складає 2 лексеми, “expectation” – 2, “faith” 

– 2, “hope” – 4, “belief” – 1. Прикметники налічують 2 лексеми: 

“innocent”, частотність якого становить 1 лексема, “frank” – 

2. Дієслова налічують 3 лексеми: “to trust”, частотність якого 

складає 3 лексеми, “to believe” – 37, “to hope” – 15. Таким чином, 

у номінативному полі “trust” виявлено більше іменників, ніж 

прикметників та дієслів. Якщо порівнювати за кількістю вживань, 

загальна частотність іменників складає 11 лексем, прикметників 

– 3 лексем, дієслів – 55 лексем. В даному номінативному полі за 

частотністю дієслова превалюють. 

Номінативне поле “love” налічує 8 іменників: “aff ection”, 

частотність якого становить 4 лексем, “friendship” – 1, “passion” 

– 2, “respect” – 2, “crush” – 6, “sentiment” – 2, “worship” – 1, “zeal” 

– 1. Прикметники налічують 6 лексем: “loved”, частотність якого 

становить 3 лексеми, “adorable” – 2, “darling” – 4, “dear” – 11, 

“precious” – 2, “sweet” – 6. Дієслова складаються з 6 лексем: “to 

love”, частотність якого становить 48 лексем, “to admire” – 1, 

“to care” – 12, “to prefer” – 2, “to appreciate” – 2, “to like” – 114.  

Отже, у номінативному полі “love” виявлено більше іменників, 

ніж прикметників та дієслів. Порівнюючи за кількістю вживань, 

було проаналізовано, що загальна кількість вживань дієслів, 

яка становить 179 лексем превалює над іменниками – 19 та 

прикметниками – 28. 

Номінативне поле “amusement” налічує 6 іменників: 

“delight”, частотність якого становить 2 лексеми, “pleasure” – 

12, “entertainment” – 1, “fun” – 2, “gratifi cation” – 1, “glee” – 1. 

Прикметники налічують 6 лексем: “satisfi ed”, частотність якого 

становить 1 лексема, “happy” – 11, “glad” – 4, “delighted” – 1, 

“grateful” – 7, “thankful” – 1. Дієслова нараховують 3 лексеми: 

“to charm”, частотність якого складає 1 лексема, “to delight” – 1, 

“to please” – 1. Таким чином, у номінативному полі “amusement” 

виявлено більше іменників та прикметників, ніж дієслів. Якщо 

порівнювати за кількістю вживань, загальна частотність іменників 
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складає 19 лексем, прикметників – 25, дієслів – 3. Прикметники 

превалюють над іменниками та дієсловами. 

Номінативне поле “confi dence” нараховує 5 іменників: 

“courage”, частотність якого становить 4 лексеми, “fearlessness” – 

1, “trust” – 2, “faith” – 2, “belief” – 1. Прикметники налічують 11 

лексем: “certain”, частотність якого складає 7 лексем, “convinced” 

– 2, “courageous” – 2, “ hopeful” – 3, “satisfi ed” – 1, “sure” – 13, 

“expectant” – 2, “secure” – 1, “self-suffi  cient” – 1, “assertive” – 1, 

“calm” – 1.  Дієслова нараховують 2 лексеми: “to trust” , частотність 

якого складає 3 лексеми, “to believe” – 38.  Отже, у номінативному 

полі “confi dence” виявлено більше  прикметників, ніж іменників 

та дієслів.  Якщо порівнювати за кількістю вживань, частотність 

іменників становить 10 лексем, прикметників – 34, дієслів – 41. В 

даному номінативному полі кількість вживань дієслів переважає. 

Номінативне поле “relief” налічує 5 іменників: “comfort”, 

частотність якого становить 5 лексем, “happiness” – 1, “break” – 

1, “rest” – 1, “solace” – 1. Прикметники нараховують 6 лексем: 

“satisfi ed”, частотність якого налічує 1 лексема, “comfortable” – 1, 

“glad” – 4, “thankful” – 1, “grateful” – 7, “happy” – 11. 

Дієслова складають 3 лексеми: “to calm down”, частотність якого 

нараховує 2 лексеми, “to comfort” – 3, “to relax” – 1. Таким чином, 

у номінативному полі “relief” виявлено більше прикметників, ніж 

іменників та дієслів. Якщо порівнювати за частотністю, загальна 

кількість вживань іменників становить 9 лексем, прикметників – 

25, дієслів – 6. В даному номінативному полі кількість вживань 

прикметників переважає.  

Номінативне поле “fault” налічує 8 іменників: “mistake”, 

частотність якого становить 3 лексеми, “crime” – 1, “error” – 1, 

“fl aw” – 1, “guilt” – 1, “off ense” – 1, “omission” – 1, “weakness” – 

3. Прикметники нараховують 3 лексеми: “guilty”, частотність 

якого становить 1 лексема, “wrong” – 16, “depraved” – 1. Дієслова 

налічують 1 лексема: “to criticize”, частотність якого нараховує 

1 лексема. Таким чином, у номінативному полі “fault” виявлено 

більше іменників, ніж прикметників та дієслів. Порівнюючи за 

частотністю, загальна кількість вживань іменників становить 12 

лексем, прикметників – 18, дієслів –1. В даному номінативному 

полі кількість вживань прикметників переважають. 
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Номінативне поле “anger” налічує 3 іменника: “annoyance”, 

частотність якого становить 2 лексеми, “rage” –1, “violence” – 

1. Прикметники нараховують 4 лексеми: “angry”, частотність 

якого складає 8 лексем, “annoyed” – 2, “raging” – 1, “furious” 

–1. Дієслова налічують 2 лексеми: “to annoy”, частотність якого 

складає 1 лексема, “to infuriate” – 1. Отже, у номінативному полі 

“anger” виявлено більше прикметників, ніж іменників та дієслів. 

Порівнюючи за кількістю вживань, загальна частотність іменників 

становить 4 лексеми, прикметників – 12, дієслів –2. В даному 

номінативному полі кількість вживань прикметників переважає.

Номінативне поле “fear” налічує 8 іменників: “anxiety”, 

частотність якого складає 1 лексема, “concern” – 2, “doubt” – 2, “panic” 

– 2, “suspicion” – 1, “terror” – 1, “worry” – 4, “alarm” – 3. Прикметники 

нараховують 7 лексем: “scared”, частотність якого становить 4 

лексеми, “panicked” – 1, “terrifi ed” – 1, “nervous” – 16, “alarmed” – 

1, “worried” – 3, “horrifi ed” – 4. Дієслова налічують 4 лексеми: “to 

avoid”, частотність якого становить 4 лексеми, “to suspect” – 4, “to 

worry” – 19, “to bother” – 5.  Таким чином, у номінативному полі 

“fear” виявлено більше іменників, ніж прикметників та дієслів. 

Якщо порівнювати за кількістю вживань, загальна частотність 

іменників становить 16 лексем, прикметників – 30, дієслів – 34. В 

даному номінативному полі кількість вживань дієслів превалює. 

Номінативне поле “frustration” налічує 3 іменника: “annoyance”, 

частотність якого становить 2 лексеми, “failure” – 1, “disappointment” 

– 3. Прикметники нараховують 4 лексем: “disappointed”, частотність 

якого становить 1 лексема, “annoying” – 4, “unbearable” – 2, “pathetic” 

– 4. Дієслова налічують 8 лексем: “to disappoint”, частотність якого 

становить 1 лексема, “to confront” – 1, “to depress” – 1, “to beat” 

– 1, “to counter” – 1, “to infuriate” –1, “to annoy” – 1, “to depress” 

– 1. Таким чином, у номінативному полі “frustration” виявлено 

більше дієслів, ніж іменників та прикметників. Якщо порівнювати 

за кількістю вживань, загальна частотність іменників становить 6 

лексем, прикметників – 12, дієслів – 8. В даному номінативному 

полі загальна кількість вживань прикметників превалює. 

Номінативне поле “regret” налічує 13 іменників: “annoyance”, 

частотність якого становить 2 лексеми, “apology” – 1, “concern” 

– 2, “disappointment” – 3, “discomfort” – 1, “grief” – 1, “nostalgia” 
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– 3, “worry” – 3, “affl  iction” – 35, “lamentation” – 1, “misery” – 3, 

“pity” – 2, “sadness” – 3. Прикметники нараховують 4 лексеми: 

“disappointed”, частотність якого складає 1 лексема, “guilty” – 1, 

“sad” – 13, “miserable” – 5. Дієслова нараховують 3 лексеми: “to 

apologize”, частотність якого становить 8 лексем, “to moan” – 2, “to 

mourn” – 1. Отже, у номінативному полі “regret” виявлено більше 

іменників, ніж прикметників та дієслів. Порівнюючи за кількістю 

вживань, загальна частотність іменників становить 60 лексем, 

прикметників – 20, дієслів – 11. В даному номінативному полі 

загальна кількість вживань іменників переважає.

Номінативне поле “hate” нараховує 3 іменника: “pain”, 

частотність якого складає 36 лексем, “disgust” – 1, “trouble” – 3. 

Прикметники налічують 7 лексем: “despicable”, частотність якого 

становить 1 лексема, “abominable” – 1, “awful” – 2, “evil” – 3, 

“foul” – 1, “malevolent” – 1, “unpleasant” – 3. Дієслова налічують 

4 лексеми: “to despise”, частотність якого становить 2 лексеми, “to 

loathe” – 1, “to curse” – 2, “to dislike” – 2. Отже, у номінативному 

полі “hate” виявлено більше прикметників, ніж іменників та дієслів. 

Якщо порівнювати за кількістю вживань, загальна частотність 

іменників становить 40 лексем, прикметників – 12, дієслів – 7. В 

даному номінативному полі загальна кількість вживань іменників 

переважає. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. 

Висновком даного дослідження може слугувати твердження, що 

концепти позитивних та негативних емоцій реалізують якісніший 

аналіз емоційної парадигми персонажів романів. 

Отримані результати можуть бути використані на лекціях 

та заняттях з когнітивної лінгвістики, лінгвістичного аналізу 

художнього тексту, під час написання курсових та дипломних 

робіт із лексичної семантики. 
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УДК 811.111›37                                Ксенія Куті, Надія Єсипенко 

(Чернівці) 

ПОНЯТТЄВИЙ СКЛАДНИК КОНЦЕПТУ PAIN

Стаття присвячена дослідженню поняттєвого складника 

концепту PAIN як лінгвокогнітивного явища. На матеріалі  

лексикографічних джерел – сучасних англомовних тлумачних 

словників проведено етимологічний та дефініційний аналізи, 

а також виведено ядерні та периферійні значення. Досліджено 

синоніми.

Ключові слова: концепт, структура концепту, поняттєвий 

складник, дефініційний аналіз, етимологічний аналіз.

Кути К., Есипенко Н. Понятийная составляющая концепта 

PAIN

Статья посвящена исследованию понятийной составляющей 

концепта PAIN как лингвокогнтивного явления. На материале 

лексикографических источников – современных англоязычных 

толковых словарей осуществлен этимологический и дефинитивный 

анализ, а так же выведено ядро и периферию значения. Исследовано 

синонимы.

Ключевые слова: концепт, структура концепта, понятийная 

составляющая, дефинитивный анализ, этимологический анализ.

Kuti K., Yesypenko N. Notional Component of the Concept PAIN

The article is devoted to the study of the notional component of the 

concept PAIN. The notion of concept is the basis of cognitive linguistics. 

This mental entity contains complex information about objects or 

phenomena and their interpretation in the human mind. Concepts occur 

as a result of our cognitive activities.

Although of classifi cations of concepts varies, almost all the linguists 

agree on its structure. They single out the nucleus – the prevailing 

meaning and the peripheral meaning(s) – less prevailing, though still 

important. In addition, concepts are described as entities consisting of 

notional, fi gural and evaluative components. Concepts can be studied 

and understood only through verbalization which varies due to diff erent 
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factors such as age, sex, profession etc.

The methods used to establish notional component of the concept 

comprise etymological analysis and the analysis of defi nitions. In the 

process of etymological analysis, archaic meanings of the concept have 

been singled out. The analysis of defi nitions has been conducted on 

the basis of English lexicographical sources. As a result, one nuclear 

meaning of the lexeme and seven peripheral meanings have been 

distinguished. Moreover, synonymic words, which can realize the 

additional characteristics of the concept, have been analyzed.

Key words: concept, concept structure, notional component, 

etymological analysis, defi nitional analysis.

Концепт є фундаментом сучасної когнітивної лінгвістики. 
Категорія концепту фігурує у працях логіків, філософів, 
мовознавців та є важливою для вивчення мови. Термін «концепт» 
лінгвісти запозичили з математичної логіки. Незважаючи на те, що 
поняття це вже затвердилося, його значення суттєво відрізняється 
в межах наукових шкіл, а також по-різному тлумачиться вченими.  

Дотримуємося визначення за представниками воронезької 
наукової школи З. Д. Поповою та Й. А. Стерніним: «концепт – це 
внутрішньо структуроване дискретне ментальне утворення, що є 
результатом когнітивної діяльності індивіда та суспільства і несе 
комплексну, енциклопедичну інформацію про предмет або явище 
відображення та про інтерпретацію поданої інформації суспільною 
свідомістю та відношення суспільної свідомості до такого явища 
або предмета» [7, c.34]. 

Як відомо, більшість концептів виникають на предметно-
образній, чуттєвій основі – як певний емпіричний образ предмета 
або явища. Враховуючи індивідуальний та суспільний досвід, 
культурне середовище, спосіб мислення, ця структурована одиниця 
має здатність переломлюватися у свідомості людини. Концепт є 
результатом пізнавальної діяльності людини, суспільне пізнання 
того чи іншого об’єкта або явища може знаходити відображення 
саме у концепті [6, c.121-122].

Пізнання, тобто моделювання світу у пізнанні людини, 
здійснюється за допомогою різноманітних концептів, які 
відображають фрагменти дійсності, що нас оточує [6, c.121-122].
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Концепт пов’язаний з мисленням людини. Аналіз концепту 

розпочинається з вивчення репрезентації концепту в мові, тобто 

розгляду конкретних мовних одиниць, які можуть забезпечити 

розуміння концепту. Тільки через вербалізацію концепт стає 

зрозумілим для загального сприйняття. При цьому об’єктивація 

концепту носить індивідуальний характер, кожна людина залежно 

від статі, віку та професії по-різному вербалізує  той чи інший 

концепт. Вивчення концепту здійснюється за допомогою аналізу 

мовних засобів їх репрезентації, а також моделювання їх структури 

[4, с.1420].

Для комунікантів концепт стає зрозумілим лише через мову, хоча 

природа його все ж ментальна. Слова, словосполучення, розгорнуті 

висловлювання та описи виступають засобам об’єктивації та 

вербалізації концептів у разі комунікативної необхідності. Якщо 

ті чи інші концепти є комунікативно релевантними, регулярно 

стають предметом обговорення у суспільстві, то вони стають 

мовними знаками, отримуючи стандартну мовну прив’язку. Якщо 

ні – залишаються невербалізованими, а у разі необхідності – 

вербалізуються різноманітними засобами [6, c. 121-122].

Пізнання невіддільне від семантики мови, котра вивчає 

інформацію, відображену у мові, і є сполучною ланкою між 

теорією мови та теоріями інших когнітивних здатностей (зорове, 

слухове сприйняття і т.д.). Тому, вивчаючи семантику природньої 

мови, ми за необхідністю вивчаємо структуру мислення.

Існує чимала кількість різноманітних класифікацій концептів 

та їх типології. Різні вчені класифікують концепти за певними 

ознаками. У нашій роботі висвітлена класифікація М. М. 

Болдирєва, яка містить:

1) мислячі картинки, що є результатом чуттєвоперцептивної 

діяльності; 

2) схему – ментальний просторово-контурний образ предмета 

або явища;

3) поняття – концепт, що містить найбільш загальні, суттєві 

ознаки предмета або явища, їх об’єктивні характеристики;

4) прототип – категоріальний концепт, що дає уявлення про 

типовий член певної категорії;

5) пропозицію – важкий конструкт, утворений базовим 
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предикатом та його аргументами;
6) фрейм – об’ємний, багатокомпонентний концепт, що є 

своєрідним «пакетом» інформації;
7) сценарій (скрипт) – певна послідовність етапів, епізодів; 

динамічно представлений фреймворк  [1, c.53–55].
Й. А. Стернін  трактує концепт як «комплексну одиницю, котра 

в процесі мислення повертається різними сторонами, актуалізуючи 
свої ознаки [7, с.27].  Науковець вперше  розробляє польову модель 
будови концепту. Дослідник звертає увагу на це, що структура 
концепту досить багатошарова і різноманітна, і тому його модель 
є жорсткою і невизначеною. З часом сам концепт може зазнавати 
різноманітних змін, його наповнення може варіюватися і те, що 
знаходилося в одному понятійному шарі, може за різних причин 
перейти у інший [7, с.27].  

Лінгвістом визначена наявність у концепту ядра та периферії. 
Таким чином, польова модель концепту: 1) ядро – яскравий 
образ; 2) базові шари  – різноманітні концептуальні ознаки; 3) 
інтерпретаційне поле, що  містить трактування вмісту ядра та 
концептуальних ознак і належить індивідуальній чи національній 
свідомості[7, с.27]. 

Приналежність до тієї чи іншої зони визначається сприйняттям 
ознаки носіями мови. Опис концепту відбувається як перерахунок 
ознак по мірі зменшення забарвлення від ядра до периферії. Цю 
точку поділяють багато вчених, зокерма Карасик В. І. та Слишкін Г. 
Г. Найбільш значимі з них визначають ядро, найменш – периферію. 
Зі збільшенням відстані від ядра асоціації стають менш яскравими 

[2, с. 76-77]. 
В. І. Карасик розглядає концепт як «багатовимірне лінгвістичне 

утворення, яке містить поняттєву основу, внутрішню форму, 
дистрибутивні та культурологічні засоби» [2, c.29]. Він також 
виокремлює три сторони у структурі концепту: поняттєву – 
позначення концепту в мові; образну – сприйняття особливостей, 
що існують у пам’яті або уявленні предметів або подій через зір, 
слух, смак та нюх; ціннісна сторона визначається актуальністю 
концепту для людини та суспільства [3, c. 76]. 

У роботі розглядаємо поняттєвий складник лексеми pain. 
Перш ніж вивчити змістове наповнення лексеми необхідно 
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розглянути її етимологію. Етимологічні словники дають змогу 
виокремити найбільш древні, архаїчні ознаки лекеми, на які згодом 
нашаровувалися нові семантичні складові.

Згідно з Ю. С. Степановим, «етимологічний аналіз є важливим 
аспектом вивчення концепту» [9]. Головною його метою є 
з’ясування походження слова-імені концепту, виявлення його 
першопочаткових ти  історичних значень. Погоджуємося з 
думкою З. Яковлевої про те, що «наявність у слова етимологічної 
перспективи, з одного боку, може сприяти багатовимірності його 
сприйняття, а, з іншого, – розширювати можливості його вживання 
у відповідності з етимологічним спектром значень»[10, с. 65].

На основі етимологічного аналізу виявлено, що в  кінці ХІІІ 
ст. лексемі pain належало таке значення: «покарання за вчинений 
злочин», «відчуття людини, коли їй було завдано болю»[16].

Зі старофранцузької  peine – «труднощі, горе, страждання», з 
латинської poena – «покарання, кара», з грецької  poine – «розплата 
за пролиту кров» [16].

У будь-якому комплексному лінгвокультурологічному 
дослідженні разом із міждисциплінарними методами вивчення 
концептів, що прийшли з інших сфер науки, обов’язково повинні 
застосовуватися суто лінгвістичні методи, якщо дослідження 
направлено на виявлення детермінованості явищ мови культурою 
[5, с.43]. Низка мовознавців, а саме Й. А. Стернін, З. Д. Попова, 
В. А. Маслова, В. І. Карасик та інші, пропонують різноманітні 
методи та прийоми дослідження концептів. 

Одним з розповсюджених способів вивчення того чи 
того концепту є дефініційний аналіз лексичних одиниць, що 
проводиться як автономно, так і в поєднанні з іншими прийомами 
дослідження. Його метою є виокремлення в семантичній структурі 
слова елементарних одиниць змістовного плану, з яких формується 
значення слова. 

Необхідно проаналізувати низку лексикографічних джерел, 
щоб дослідити змістове наповнення концепту PAIN, а також 
визначити його семеми, тобто найчастотніші значення.

Вважаємо, що базові характеристики концепту PAIN 
відображені у дефініціях тлумачних словників та дотримуємося 
погляду, що лексичному значенню у загальній структурі концепту 
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притаманна польова структура: центральний денотативний зміст з 

семантичним ядром (ядерні семи вказують на постійні обов’язкові 

ознаки об’єкта) і периферією та конотативне оточення [7, c. 14–15].

У роботі для дослідження концепту PAIN за основу було взято 

8 аутентичних джерел – англомовних словників: 

Oxford Dictionaries (D1), Merriam-Webster Online Dictionary 

(D2), The Free Dictionary by Farlex (D3), Cambridge Dictionary 

(D4), Longman Dictionary of Contemporary English (D5), Macmillan 

English Dictionary (D6), Collins English Dictionary (D7), Wordsmyth 

Dictionary (D8).

Розглянувши дефініції, подані у словниках, було укладено 

таблицю і, в результаті, унаочнено наявність поданих значень. 

Проаналізовані дефініції знаходяться по вертикалі, а назви 

словників – по горизонталі. Знаки «+» наявні, якщо дефініція 

присутня у джерелі, знаки «–» – у разі її відсутності, див. табл. 1

Таблиця 1

Дефініційний аналіз лексеми pain

№

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

1 the feelings that you 
have in your body 
when you have been 
hurt or when you are 
ill/sick;

+ + + + + + + +

2 mental or emotional 
suff ering;

+ + + + - - + +

3
trouble, care, or eff ort 
taken to accomplish 
something;

+ - - - - + +

4 the throes of childbirth; + - + - - - + -

5
a source of annoyance; 
a nuisance;

+ + + - - - + +
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6
the feeling of 
unhappiness you have 
when you are sad, 
upset etc;

- - - + + + + -

7 penalty or punishment. - - - - - - + -

Превалюючим значенням лексеми pain, що актуалізує концепт 

PAIN є таке значення:  «почуття у тілі людини від завданого болю 

або через хворобу» (the feelings that you have in your body when 

you have been hurt or when you are ill/sick  [Oxford Dictionary]). 

Це значення є ядерним, адже воно характеризується найвищою 

частотністю вживання. 

Більш абстрактні шари складають периферію концепту. 

Периферійний статус тієї чи іншої концептуальної ознаки зовсім 

не свідчить про його малозначність у полі концепту. Він вказує на 

ступінь віддаленості від ядра за ознакою конкретності та наочності 

образного уявлення.

Периферія 1 (у 6 словниках) – «психічне або емоційне 

страждання» (mental or emotional suff ering).

Периферія 2 (у 5 словниках) – «джерело роздратування, 

неприємність» (a source of annoyance; a nuisance;).

Периферія 3 (у 4 словниках) - «почуття нещастя, які виникають 

в людини через засмученість» (the feeling of unhappiness you have 

when you are sad, upset etc;).

Периферія 4  складається з двох значень:

 a) у 3 словниках – «хлопоти, зусилля, докладені для досягнення 

чогось» (trouble, care, or eff ort taken to accomplish something);

b) у 3 словниках – «муки народження» (the throes of childbirth).

Периферія 4 (в 1 словнику) – «розплата або покарання» (penalty 

or punishment).

Також у ході роботи було досліджено синоніми. Згідно 

зі словником лінгвістичних термінів синоніми групуються у 

синонімічний ряд навколо стрижневого слова або домінанти, яку 

вказують першою у словниках синонімів. Домінанта є стилістично 

нейтральною і служить носієм основного значення, що є спільним 

для всього синонімічного ряду [11,  c.70].

Roget’s II New Thesaurus виокремлює декілька лексико-
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тематичних груп синонімів лексеми pain:
1. Physical suff ering – фізичний дискомфорт/страждання:
ядро – ache, agony, burn, cramp, discomfort, fever, illness, injury, 

irritation, misery, sickness, soreness, spasm, strain, tenderness, 

torment, trouble, twinge; периферія – affl  iction, catch, convulsion, 

crick, distress, gripe, hurt, laceration, malady, pang, paroxysm, prick, 

smarting, sting, stitch, throb, throe, tingle, torture,

2. Mental suff ering – психічні страждання:
ядро – agony, anguish, anxiety, bitterness, grief, heartache, misery, 

sadness, shock, suff ering

периферія: affl  iction, despondency, distress, hurt, malaise, 
martyrdom, rack, torture, travail, tribulation, wretchedness,

3. Problem – проблема:
ядро – irritation, trouble

периферія – aggravation, annoyance, bore, bother, drag, eff ort, 
exertion, nuisance, pest, vexation

4. Bother, trouble – непокоїти, завдавати неприємностей 
Остання лексико-тематична містить найбільш віддалені до 

лексеми pain синоніми, представлені ближньою та дальньою 
периферіями:

ближня периферія – ache, affl  ict, aggrieve, agonize, ail, anguish, 

annoy, bite, chafe, chasten, constrain, convulse, discomfort, disquiet, 

distress, exasperate, excruciate, gall, grieve, gripe, harass, harm, 

harrow, hurt, infl ame, injure, irk, irritate, nick, prick, punish, rack, rile, 

sadden, smart, sting, strain, stress, suff er, throb, tingle, torment, torture, 

upset, vex, worry, wound;

дальня периферія - cut to the quick, hit where one lives

Дослідження синонімів є  невід’ємною складовою вивчення 
концепту. Оскільки,  згідно із З. Д. Попова та Й. А. Стерніним, 
«за допомогою аналізу синонімічного ряду імені концепту можна 
виявити додаткові його ознаки» [7, c.101–152].

Отже, концепт є ментальним засобом репрезентації дійсності 
в пізнанні людей, як смислове утворення, що несе важливу 
культурну інформацію і знаходить своє конкретне відображення 
у мові. У рамках різних наукових підходів розуміння концепту 
може відрізнятися, оскільки єдиного визначення концепту досі не 
виведено. У нашій науковій розвідці було проведено етимологічний 
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аналіз лексеми, який дав змогу прослідкувати значення, які 

належали лексемі раніше. За допомогою дефініційного аналізу 

було виокремлено ядерне значення  лексеми, а також периферійні 

шари. Аналіз синонімів  дав змогу виявити додаткові ознаки 

концепту.
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Методика TEFL

 Анна Воробець
(Чернівці)

ПОНЯТТЯ «ЛЕКСИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У 
СУЧАСНІЙ МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

 У статті досліджується процес, умови та етапи набуття лексичної 

компетентності учнями у процесі вивчення іноземних мов. 

Однією з основних умов лексичної компетентності є робота учнів 

з автентичними матеріалами. Розглянуто критерії використання 

автентичних аудіо- та відеоматеріалів, що позитивно впливатимуть 

на процес засвоєння учнями граматичних та лексичних елементів 

іноземної мови.  

Ключові слова: компетентність, компетенція, лексична 

компетенція, автентичний матеріал, вправи. 

Понятие «лексическая компетентность» в современной 

методике обучения иностранным языкам

  В статье исследуется процесс, условия и этапы приобритения 

лексической компетентности учениками в процессе изучения 

иностранных языков. Одним из основных условий лексической 

компетентности является работа учеников с аутентичными 

материалами. Рассмотрены критерии использовани яаутентичных 

аудио- и видеоматериалов, которые будут положительно влиять 

на процесс усвоения учащимися грамматических и лексических 

элементов иностранного языка.  

Ключевые слова: компетентность, компетенция, лексическая 

компетенция, аутентичный материал, упражнения.

Th econcept of “lexical competence” in modern methodology of 

teachin gforeign languages

The article examines the process, conditions and stages of 

acquisition of lexicalcompetence by students in the process of learning 

foreign languages. One of the basic conditions of lexical competence 

is the work of students with authentic materials. The criteria of using 
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authentic audio- and videomaterials,that will positively infl uence the 

process of learning grammatical and lexical elements of a foreign 

language by students,are investigated.

The purpose of this article is the search and approbation of the most 

eff ective methods and means of learning English using authentic English 

videomaterials that will contribute to the successful development of 

lexical competence in students. The topicality of the research lies in 

the fact that the main task for students in the process of learning a 

foreign language is the acquisition of lexical competence, which is a 

component of communicative competence. The object is the lexical 

competence and the subject of the study is the process of the acquisition 

of lexical competence with the help of the authentic materials.

The problem concerning the Ukrainian system of education is that 

the students possess a number of competences (theoretical knowledge), 

but are not able to apply them into practice (in the context of our study, 

students are not able to freely operate foreign language units and use 

them in real-life situations). The work of students with properly selected 

authentic materials (according to the students’ age, level of knowledge, 

interests, topic and objectives of a lesson) facilitates students’ acquisition 

of lexical competence and stimulates them to motivational activity.

Keywords: competence, competence, lexical competence, authentic 

material, exercises.

Постановка проблеми. У вересні 2017 року в Україні був 

прийнятий новий закон «Про освіту», який містить положення 

про важливість розвитку основних  ключових компетентностей 

учнів [7]. Необхідність суттєвих змін в освітньому просторі 

України є очевидною, адже у XXI столітті успішний та 

конкурентноспроможний фахівець повинен володіти цілою низкою 

компетенцій від комунікативних до інформаційно-цифрових. На 

жаль, традиційна школа з її насиченістю теоретичним матеріалом 

і відсутністю практичного застосування цих знань і навичок 

перестала відповідати вимогам сьогодення і потреба докорінного 

реформування змісту освіти стала очевидною. Формула Нової 

Української школи (НУШ) складається з багатьох ключових 

компонентів, одним з яких є новий зміст освіти, заснований на 

формуванні компетентностей, необхідних у професійному та 
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соціальному середовищі [6]. Тому основне завдання вчителя 

полягає у пошуку найефективніших методів та засобів набуття 

лексичної компетентності (зокрема, за допомогою роботи з 

автентичними матеріалами).

Мета статті  полягає у пошуку та апробації найефективніших 

методів та засобів вивчення англійської мови за допомогою 

англомовних автентичних відеоматеріалів, які сприятимуть 

успішному розвитку лексичної компетентності в учнів середніх 

класів. 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що основне завдання, 

яке ставиться перед учнями у процесі вивчення іноземної мови - це 

набуття лексичної компетентності, що є складовою комунікативною 

компетентності. Проблема нашої освіти полягає у тому, що учні 

володіють рядом компетенцій (теоретичними знаннями), проте не 

здатні використати їх на практиці (у контексті нашого дослідження, 

учні не здатні вільно оперувати іншомовними лексичними 

одиницями та використовувати їх у реальному контексті). Робота 

учнів з правильно підібраними автентичними матеріалами 

полегшує процес набуття учнями лексичної компетентності та 

стимулює їх до мотиваційної діяльності. Об’єктом дослідження є 

поняття лексичної компетентності. Предмет дослідження – процес 

набуття лексичної компетентності за допомогою використання 

автентичних матеріалів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах активних 

змін, удосконалень та реформування системи освіти важливу 

роль у концепції НУШ (Нової Української Школи) відіграє 

компетентнісний підхід та його удосконалене застосування, 

зокрема на уроках іноземної мови [6].

Існує декілька тлумачень та підходів до поняття 

«компетентнісний підхід». За В. Сєріковим [2, с.7] , в 

компетентнісному підході відображено зміст освіти, що передбачає 

не лише отримання теоретичних знань з певного предмету, а й 

можливість використовувати набуті знання, вміння та навички 

у повсякденному та професійному житті. На думку В.Химинець 

[13], компетентнісний підхід має на меті не накопичення знань, 

умінь та навичок, а розвиток в учнів здатності практично діяти, 



27

використовуючи ці знання. З вище наведених тлумачень можна 

сформулювати таке визначення поняття компетентнісного підходу: 

це- спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення 

результату, яким є набуття:

- компетентностей: комунікативної, міжпредметної, 

естетичної, соціальної,  підприємницької, інформаційно-

комунікативної, предметної, загальнокультурної, 

здоров’язбережувальної;

- компетенцій : громадянської, загальнокультурної, соціальної, 

здоров’язбережувальної, інформаційно-комунікативної, 

предметної [6].

Дуже часто терміни «компетенція» та «компетентність» 

ототожнюються, проте це різні поняття. Англійський лінгвіст 

Дж.Равен використовує у своїх працях ці терміни синонімічно, 

проте більшість вчених все-таки чітко розмежовують ці поняття 

(А.В. Хуторський, В.В. Краєвський). [4,с.32]. Основною причиною 

таких розбіжностей у думках науковців є відповідність цих двох 

понять одному англійському еквіваленту – competency/competence.

Відповідно до Державного стандарту України, компетенція 

розглядається, як інтегрований результат опанування учнем 

змістом освіти, який реалізується у здатності учня використовувати 

засвоєнні знання у конкретних життєвих ситуаціях. Компетентність 

– інтегрована здатність учня, яка складається зі знань, досвіду, 

цінностей та навичок, які реалізуються на практиці [6]. Якщо 

учень володіє компетентністю, він здатен вирішувати професійні 

задачі за допомогою теоретичних знань. На перший погляд, ці 

поняття є дійсно схожими, проте слід зазначити, що компетенція 

стосується певної сфери професійної або навчальної діяльності 

людини. Натомість поняття компетентності стосується людини та 

передбачає поведінку, яка є запорукою успішної реалізації певної 

діяльності. [4, С.30-33] Тобто, компетентність – це здатність учня 

вирішувати певні навчальні завдання; володіння компетенцією, що 

виявляється у поєднанні знань, умінь та навичок, які є запорукою 

успішного вирішення завдань та проблем у реальному житті; 

компетенція – норми та стандарти поведінки, за допомогою яких 

ця здатність забезпечується; задана вимога щодо знань і вмінь у 

певній діяльності.
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В сучасному освітньому середовищі актуальною є проблема 

набуття комунікативної компетентності (особливо у процесі 

вивчення іноземної мови), яка означає здатність використовувати 

усі мовні засоби під час живого спілкування у реальному житті. 

Основною складовою комунікативної компетентності є лексична 

компетентність. Лексична компетентність включає не лише вивчення 

слів з іноземної мови, а передусім їх доречне та грамотне застосування 

на практиці. Важливість набуття учнем лексичної компетентності 

зумовлена тим, що мовленнєві лексичні навички є основними 

компонентами усіх видів мовної діяльності, отож вчителю необхідно 

формувати і розвивати лексичні навички 4 аспектів іноземної мови: 

говоріння, читання, слухання та письма [12]. 

Лексична компетентність включає в себе здатність учня до:

- мотиваційної діяльності (бажання вчити лексику, інтерес 

у процесі виконання лексичних завдань, усвідомлення 

необхідності опанувати вокабуляр);

- когнітивної діяльності (засвоєння нових слів, аналіз 

багатозначності слів, пошук синонімів та антонімів, 

вживання нової лексики у мовленні);

- рефлексивно-поведінкової діяльності (самостійний аналіз 

та знаходження помилок у своєму тексті чи у тексті 

однокласників, критичний аналіз власного мовлення та 

мовлення інших учнів);

- практичної діяльності (запам’ятовування слів, робота над 

синонімами та антонімами, розвиток мовлення) [3].

Тільки при умові наявності в учня цих чотирьох видів 

діяльності, вчитель може сформувати лексичну компетентність 

своїх вихованців.

Розрізняють кілька етапів формування лексичної 

компетентності:

I етап – формування навичок розпізнавання лексичних значень 

слів у мовленні, ознайомлення з комунікативною поведінкою, яка 

є характерною для носіїв мови у певній комунікативній ситуації;

IIетап – формування навичок використання слів, що вивчаються 

у мовленні. На цьому етапі вчитель пропонує учням вправи на 

тренування вивченої лексики для закріплення та використання 

вокабуляру у певній комунікативній ситуації;



29

IIIетап – збагачення лінгвістичного досвіду учня, набуття знань 

про лексичну структуру мови. Вчитель пропонує учням завдання 

на встановлення значення слів, пошук антонімів та синонімів, 

аналіз форми та структури лексичних одиниць. На цьому етапі 

формується та розвивається філологічний світогляд учнів;

IV етап – розвиток вмінь вживання лексичних одиниць. На 

цьому етапі учень виконує практичні дії зі словом і вживає його 

разом з іншим іншомовним вокабуляром у мовленні відповідно до 

комунікативної ситуації [14, с.19-20]. 

Широко розповсюдженою є думка про те, що лексична 

компетенція складається з декількох елементів, засвоєння і вільне 

використання яких і дає можливість учням набуття лексичної 

компетентності , а саме з граматичних (займенники, прийменники, 

допоміжні слова, сполучник, частки) та лексичних елементів 

(сталі вирази – ідіоми, кліше, фразові дієслова; ізольовані слова – 

іменники, дієслова, прикметники, прислівники). Умовою набуття 

лексичної компетентності є засвоєння та доречне використання 

лексичних та граматичних одиниць у повсякденному житті. 

Лексична компетентність включає в себе: 

- знання мови на трьох рівнях: фонологічному, семантичному 

(лексичному і граматичному) та структурно- синтаксичному. 

Під фонологічним рівнем мається на увазі розпізнавання 

на диференціація фонем; під семантичним – знання, 

розрізнення та оперування лексичними та граматичними 

елементами іноземної мови; під структурно-синтаксичним – 

вміння правильно побудувати фразу або речення відповідно 

до правил і норм іноземної мови [8];

- вміння перефразувати висловлювання або речення;

- правильність та насиченість мовлення;

- розрізнення синонімів та омонімів;

- здатність утворювати нові форми мови [9].

Очікуваний результат володіння англійською мовою 

учнями загальноосвітніх навчальних закладів – А2, а учнями 

спеціалізованих навчальних закладів (гімназій, ліцеїв) – В1.

Після набуття неповної середньої освіти очікувані результати 

для учня з рівнем володіння англійської мови А2 є наступними:

- учень виконує та реагує на основні мовленнєві функції, такі 
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як запит, вираження власної думки за допомогою простих 

лексичних та граматичних одиниць англійської мови, 

надання та обмін інформацією, ведення діалогу;

- учень спілкується просто, але ефективно; його мовлення є 

зв’язним та легким для розуміння; учень вдало інтегрує у 

власне мовлення норми та правила мови;

- учень володіє базовим словниковим запасом, який 

використовує у повсякденному житті, хоча зміст мовлення 

може страждати через хезитаційні паузи для пошуку слів 

[10].

Після набуття неповної середньої освіти очікувані результати 

для учня, який навчається у спеціалізованій школі із поглибленим 

вивченням англійської мови з рівнем володіння В1 є наступними:

- учень здатен вести дискусію, виражати та аргументувати 

свою думку з повсякденних та актуальних питань;

- учень пише зв’язні прості тексти на різноманітні теми, що 

входять до сфери інтересів;

- учень володіє вищим, ніж базовим, словниковим запасом та 

використовує лексичні та граматичні одиниці у письмі та 

усному мовленні відповідно до норм та правил використання 

цих одиниць у мові [10].

У процесі вивчення іноземної мови та набуття певним рівнем 

володіння іноземної мови недостатньо лише інтеракції між 

вчителем та учнем; важливу роль відіграють насамперед матеріали, 

які вчитель використовує на уроці. Підручники, аудіо, відео, 

презентації, наочність – всі ці матеріали мають бути ефективно 

застосовані на уроках англійської мови. Недостатньо обрати будь-

який аудіо- чи відеоматеріал, важливо, щоб вчитель у процесі 

пошуку матеріалів на урок зважав на вік учнів, їх рівень іншомовної 

компетентності і компетенції, сферу інтересів, тощо. Найбільш 

ефективними матеріалами для набуття лексичної компетентності є 

автентичні матеріали, які стимулюють мотиваційну діяльність учнів, 

дають змогу проаналізувати використання певного лексичного чи 

граматичного елементу іноземної мови у реальному контексті.

Розглянемо спочатку визначення автентичності та автентичних 

матеріалів. Автентичний (з англ. «справжній, дійсний») – це 

той, який походить з першоджерела, який відповідає оригіналові 
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[1].  Проте поняття автентичності не є однозначним і саме це 

слугує причиною численних досліджень концепту «автентичний 

матеріал». Деякі дослідники (Т. Гужва, Т. Гусак) вважають, що не 

існує такого поняття як «автентичність» і трактують автентичність 

як умови та види усіх аспектів та видів діяльності на уроці; ці 

умови та види мають власні критерії, які і відрізняють автентичне 

від неавтентичного [5]. Проте більшість науковців притримується 

іншої думки. Наприклад, Т. Адамс вважає, що матеріал є 

автентичним, якщо його зміст (текст) залишається незмінним і 

створений носієм мови і для носіїв мови, а не для інших, хто вивчає 

цю мову. Вони можуть бути створені не для педагогічних цілей, а з 

метою донести певну інформацію до носія мови, повідомити його 

про щось [15].  Автентичні матеріали відображають використання 

мови у реальному, не «штучному» контексті. 

Використання автентичних матеріалів на уроках іноземної 

мови має, на думку Дж. Річардса, такі переваги: 

- дає змогу учням дізнатися більше про культурні особливості 

та менталітет народу, мова якого вивчається; 

- підсилює інтерес учнів та вводить креативний підхід до 

вивчення мови (наприклад, дивлячись новини, ток-шоу або 

слухаючи пісні на мові оригіналу, учні вивчають мову); 

- відповідає інтересам учнів (наприклад, вчитель може знайти 

автентичний матеріал про відомого співака – його біографія 

чи інтерв’ю на популярному серед молоді You-Tube каналі, 

а потім обговорити це інтерв’ю, дати учням змогу виразити 

свою думку щодо особистості співака); 

- автентичні тексти демонструють використання мови у 

реальному контексті [16]. 

Отож, з вищенаведених тлумачень, ми даємо таке загальне 

визначення поняттю «автентичний матеріал»: це- тексти, аудіо- 

або відеоматеріали, які створені носіями мови та для носіїв мови і 

відображають використання граматичних та лексичних форм мови 

у реальному житті та мають на меті здобуття учнем лексичної та 

комунікативної компетентностей. 

Одним з найефективніших методів набуття лексичної 

компетентності є перегляд граматичних та лексичних 

відеоматеріалів. Використання відео на уроках стимулює 
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мотиваційну діяльність учня, сприяє ефективності засвоєння 

матеріалу та покращує розумову діяльність [11]. 

Автентичні відеоматеріали можна використовувати як 

елементи будь – яких типів вправ. Виконання учнями вправ 

відіграє надзвичайно важливу роль у ознайомленні, засвоєнні, 

вивченні та повторенні лексики та граматики іноземної мови. За 

своїми критеріями вправи поділяються за: 

- спрямованістю (вправи на прийом та видачу інформації, 

вправи на формування вмінь та навичок); 

- характером (усні та письмові; тренувальні та контрольні; 

класні та домашні) [4]. 

В. Онищук пропонує таку класифікацію вправ за метою: 

- підготовчі (виконуються перед подачею нового матеріалу); 

- вступні (виконуються після ознайомлення з новим матеріалом); 

- тренувальні (для закріплення матеріалу); 

- завершальні (практичні або творчі завдання, контрольні 

роботи) [4].

Керуючись навчальною програмою для учнів середніх класів, 

ми пропонуємо такі вправи з використанням відеоматеріалів: 

- підготовча усна тренувальна вправа на формування вмінь та 

навичок для учнів 5 класів: вчитель демонструє учням відео з 

діалогом на тему «At the clothes shop», після перегляду відео 

учні будують у парах ідентичні діалоги, використовуючи 

врази з відео);  

- тренувальна письмова вправа на формування вмінь та 

навичок для учнів 6 класів : вчитель демонструє уривок з 

англомовної передачі про подорожі і після подальшого 

обговорення своїх подорожей, учні пишуть лист про свою 

останню мандрівку; 

- завершальна письмова вправа на прийом та видачу 

інформацію для учнів 7 класів: перегляд автентичного 

відеоматеріалу про найпопулярніші серед туристів міста 

України та підготовка проектів про найулюбленіше місто 

України; 

- вступна усна тренувальна вправа на формування вмінь та 

навичок для учнів 8 класів: перегляд відеоматеріалу про 

негативні наслідки соціальної мережі «Instagram»на життя 
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молоді з подальшою дискусією; 

- тренувальна усна чи письмова вправа на формування 

вмінь та навичок для учнів 9 класів: перегляд відео про 

найпопулярніші течії серед молоді, виконання завдань на 

розуміння прослуханого з подальшим усним чи творчим 

письмовим завданням. 

Отже, набуття лексичної компетентності є надзвичайно 

важливим у процесі навчання та вивчення іноземної мови. 

Лексична компетентність – це досить комплексне поняття,  яке 

може реалізуватися лише за наявності 4 видів діяльності в 

учня: мотиваційної, когнітивної, рефлексивно-поведінкової та 

практичної та виконання 4 послідовних етапів від самостійної 

ідентифікації значень слів у мові до вживання цих слів у доречній 

ситуації. Лише за умови успішної реалізації цих етапів у діяльності 

учня, можна говорити про набуття компетентності. Використання 

автентичних відеоматеріалів на уроках іноземної мови допомагає 

реалізувати 4 типи діяльності учня, і, як наслідок, розвиває в учнів 

лексичну компетентність.
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ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 
ПЛАТФОРМИ EDMODO ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ 
ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

Статтю присвячено дослідженню іншомовної граматичної 

компетентності у старшій школі. У статті розглянуто 

поняття «компетентність», охарактеризовано основні складові 

та компоненти іншомовної граматичної компетентності, 

розглянуто поняття «змішане навчання» та роль інформаційно-

комунікаційних технологій при вивченні англійської мови на уроках. 

Особлива увага надається освітньо-технологічній платформі 

Edmodo як ефективному засобу для формування іншомовної 

граматичної компетентності у старшокласників.

Ключові слова: компетентність, іншомовна граматична 

компетентність, змішане навчання, інформаційно-комунікаційні 

технології, Edmodo.

Использование образовательно-технологической 

платформы Edmodo как средства формирования иноязычной 

грамматической компетентности учеников старших классов.

Статья посвящена исследованию иноязычной грамматической 

компетенции в старшей школе. В статье рассмотрено 

понятие «компетентность», охарактеризованы основные 

составляющие и компоненты иноязычной грамматической 

компетенции, рассмотрено понятие «смешанное обучение» 

и роль информационно-коммуникационных технологий при 

изучении английского языка на уроках. Особое внимание 

уделяется образовательно-технологической платформе Edmodo 

как эффективному средству для формирования иноязычной 

грамматической компетенции у старшеклассников.

Ключевые слова: компетентность, иноязычная 
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грамматическая компетентность, смешанное обучение, 

информационно-коммуникационные технологии, Edmodo.

The use of educational technology platform Edmodo as the way 

of developing foreign grammar competence of high school students.

The article is devoted to the study of foreign language grammatical 

competence in high school. The article describes the concept of 

“competence”, the main components and components of foreign 

grammatical competence, the concept of “blended learning” and the 

role of information and communication technologies during English 

lessons. Particular attention is given to the Edmodo educational and 

technological platform as the eff ective tool for the formation of foreign 

language grammatical competence in high school students.

Blended learning and its defi nition have been studied in this article. 

The options of blended learning for facilitating homework and for 

providing “at home” or “outside-the-lesson” support for students 

have been explored. The area of the focus is  Edmodo itself. Reasons 

for choosing it as a platform for assigning and facilitating homework 

have been suggested. Moreover, a description of how it functions has 

been provided along with reasons for providing benefi ts to the students 

that would deal with the problems of “traditional” homework. Those 

benefi ts are expected to fulfi l the needs of high school students, enhance 

their motivation, and improve rapport between a teacher and students. 

Motivation and its connection to homework has been covered in the 

following article. The impact of homework on students’ motivation for 

learning and vice versa, and whether students need motivation in order 

to complete their homework have been examined.

Keywords: competence, foreign language grammar competence, 

blended learning, information and communication technologies, 

Edmodo.

В умовах глобалізації та стрімкого науково-технічного прогресу 

система освіти стикається із значними викликами, що спричиняє 

зміни змісту освіти для відповідності вимогам сучасного ринку 

праці. Згідно новітніх світових тенденцій відбуваються зміни 

пріоритетів навчання та перехід до компетентністної моделі 

освіти, яка діє близько 20 років у США, Канаді, країнах ЄС, 
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Новій Зеландії та ін. У методології викладання іноземної мови, 

розвиток компетентності учнів став поштовхом до впровадження 

використання інформаційно-комунікативних технологій (далі 

ІКТ) для задоволення їхніх потреб у вивченні мови, чим зумовлена 

актуальність даної роботи.

Формування іншомовної компетентності було предметом 

вивчення багатьох науковців, а саме О. Вовк [1] розглядала 

граматичну компетентність у вчителів, Л. Карпова [2] та І. Черней 

[9] досліджували іншомовну граматичну компетентність (далі 

ІГК) у вищих навчальних закладах, С. Ніколаєва [5] цікавилася 

методикою навчання ІГК, П. Валіант [15], Г. Черіденко [8], 

А. Стрюк [6] та інші досліджували розвиток ІКТ та процес 

змішаного навчання були, проте питання використання Edmodo 

як засобу для формування граматичної компетентності у старшій 

школі не було висвітлено достатньо

Мета нашого дослідження полягає у визначенні ефективності 

освітньо-технологічної платформи Edmodo, як засобу для розвитку 

іншомовної граматичної компетентності у старшій школі. 

В 2016 році Міністерство освіти й науки України винесло на 

обговорення концепцію Нової української школи, як складову 

до входження України в Європейське освітнє середовище. 

Саме це стало поштовхом для впровадження в систему освіти 

компетентнісного підходу. Як результат, було запропоновано 

ключові компетентності, які є необхідним складником для 

формування школяра як індивіда та його інтегрування в сучасне 

суспільство, а саме: : спілкування державною і рідною (у разі 

відмінності) мовами, спілкування іноземними мовами, математична 

грамотність,  компетентності в природничих науках і технологіях, 

інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж 

життя, соціальні та громадянські компетентності,  підприємливість, 

загальнокультурна грамотність, екологічна грамотність і здорове 

життя.

Розглянемо детальніше поняття компетентності. На думку 

А. Хуторського, «компетентність» — це процес здійснення 

професійної діяльності, виконання відповідних завдань та роботи, 

який включає в себе сукупність необхідних знань та навичок для 

здійснення певного виду діяльності [7, с. 58-64].
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С. Шишов трактує дане поняття як «вміння мобілізувати в 

конкретній ситуації отримані знання та досвід, з урахуванням 

зовнішніх обставин; деяка загальна здатність людини, що 

базується на його знаннях, досвіді, цінностях і здібностях та яка не 

зводиться ні до конкретних знань, ні до навичок, а проявляється як 

можливість встановлення зв’язку між знанням та ситуацією» [10, 

с. 61].

У нашому дослідженні ми дотримуємося визначення І. Зимньої, 

яка визначає компетентність як актуалізовану, інтегративну, 

таку, що базується на знаннях, інтелектуально й соціокультурно 

зумовлену особистісну якість, яка проявляється в діяльності, 

поведінці людини, у її взаємодії з іншими людьми під час 

вирішення різноманітних завдань [7].

Навчальна програма на основі компетентностей — це 

функціональний підхід до освіти, оскільки він підкреслює життєві 

навички та оцінює оволодіння ними, які необхідні для того, щоб 

людина працювала в певному суспільстві [13]. Не менш важливим є 

те, що навчальна програма, заснована на компетентності, націлена 

виробити в учнів здатність знати, вчитися, виконувати завдання, 

а також працювати з іншими людьми. Така зміна має педагогічні 

наслідки, оскільки навчальна програма на основі компетентностей 

вимагає зрушення від оцінки набору навчального змісту до оцінки 

кожного результату навчання. З цим погоджується Е. Вуд, який 

наполягає на тому, що для переходу до навчальної програми, 

заснованої на компетентності, а не на змісті, необхідні викладання 

та навчання, орієнтоване на студентів [17].

Традиційне викладання граматики часто вважається занадто 

теоретизованим і сухим, що призводить до зниження інтересу 

учнів до її вивчення. Як інтегрована мовна навичка, граматика 

дозволяє  нам бути постійно творчими з фіксованим набором 

ресурсів. Саме тому, на нашу думку, у процесі вивчення даного 

аспекту вчителі мови повинні коригувати свої методи навчання, 

впроваджуючи технології, щоб мотивувати та заохотити учнів 

спілкуватися та мислити критично та продуктивно. 

У нашій статті граматичну компетентність трактуємо як 

«здатність до коректного граматичного оформлення власних 

усних і писемних висловлювань та розуміння граматичного 
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оформлення мовлення інших, де основними компонентами ІГК 

виступають: граматичні знання; граматичні навички; граматична 

усвідомленість» [5, с. 234].

Неможливо досконало оволодіти іноземною мовою без знання 

її граматичних структур. Системне знання граматичного аспекту 

мови, володіння граматичними категоріями, вміння адекватно 

використовувати граматичні явища в мовленнєвій діяльності 

забезпечують успішність побудови осмислених і зв’язних 

висловлювань, вирішення комунікативного завдання. І.Чернецька 

розуміє ІГК як здатність індивіда комунікативновно доцільно і 

ситуативно адекватно користуватися іншомовними граматичними 

знаннями та навичками з метою реалізації власної мовленнєвої 

поведінки у процесі спілкування [9, с. 39].

Граматичні навички характеризуються такими ознаками:

- Автоматизованість, тобто вирішення граматичних проблем 

шляхом «відчуття» відповідностей та розбіжностей між словами, 

фразами та структурами;

- Стійкість, тобто стабільне функціонування навички в умовах 

інтерференції з боку інших навичок;

- Гнучкість, тобто здатність переносу на нові ситуації та новий 

матеріал [9] .

Для контролю рівня сформованості граматичних навичок 

Л. Карпова виділяє наступні чинники:

1. Діапазон (володіння достатнім набором мовних засобів, які 

використовуються у відповідних ситуаціях спілкування);

2. Точність (коректне використання граматичних форм і 

структур у ситуаціях спілкування);

3. Зв’язність (здатність складати зв’язні висловлювання і 

тексти) [2 с 121].

Останнім часом використання інформаційно-комунікаційних 

технологій поширилося по всьому світу. Багато викладачів 

використовують різноманітне прикладне програмне забезпечення 

у своїх аудиторіях, щоб проводити ефективні уроки та розвивати 

мовні навички учнів. На нашу думку, це є важливим аспектом у 

процесі формування ІГК, адже використання ІКТ може мотивувати 

учнів до вивчення іноземної мови і зробити цей процес цікавішим 

і ефективнішим водночас.
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Інформаційні технології — вимога сьогодення, що дає 

можливість створити суспільство, що засноване на знаннях. Вони 

стрімко увірвалися в усі сфери нашого життя, стають такою ж 

реальністю, як телефонний зв’язок чи подорожування літаком 

і спрощують спілкування та співробітництво. Суспільство, яке 

дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості, 

принесені новими інформаційними технологіями та навчитися 

грамотно застосовувати їх насамперед в освіті. «Впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, окрім всього 

іншого, є обов’язковою передумовою формування інформаційного 

суспільства у широкому розумінні», — зазначив Василь Кремень 

[3, с. 4].

Ефективність традиційного навчання за класно-урочною 

моделлю та те, чи потрібно студентам здобувати навички 21 

століття, все ще залишається під питанням. Термін «змішане 

навчання» зародився у світі бізнес-тренінгів ще до того, 

як з’явився у вищій освіті. Аналіз наукових публікацій з 

досліджуваної проблематики дозволяє нам виділити такі 

його типові визначення. Змішане навчання — це метод, який 

поєднує в собі традиційне навчання «обличчям до обличчя» 

і деякі елементи дистанційного навчання [4]. Це – поєднання 

традиційних формальних засобів навчання – роботи в аудиторіях, 

вивчення теоретичного матеріалу – з неформальними, наприклад, 

з обговоренням за допомогою електронної пошти та Інтернет-

конференцій [8]. Це – цілеспрямований процес здобування знань, 

умінь та навичок в умовах інтеграції аудиторної і позааудиторної 

навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі 

взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, 

дистанційного та мобільного навчання [6, с. 29].

Однією з ранніх типологій, придатних для світу професійної 

підготовки, була представлена П. Валіатаном. Це розділило 

змішані моделі навчання на три типи: 

· ті, які керуються майстерністю, тобто спрямовані на набуття 

конкретних знань та навичок, де викладач надає зворотній 

зв’язок та підтримку; 

· ті, які орієнтуються на ставлення, спрямовані на розвиток 

нових підходів та моделей поведінки, де взаємодія однолітків 
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та групова робота є центральною; 
· ті, що орієнтовані на компетенцію, спрямовані на освоєння 

прихованих/неявних знань, де учні повинні спостерігати за 
експертами на роботі [15].  

Численні дослідження використання освітньо-технологічної 
платформ показали, що Edmodo виступає потужнім інструментом 
онлайн-навчання, який може використовуватись у процесі 
змішаного навчання, і назвали його «Facebook for Education».

Edmodo — це безкоштовна освітньо-технологічна платформа, 
яка використовується для оптимізації процесу навчання та 
викладання і якою, за даними 2018 року, користуються понад 90 
мільйонів людей по всьому світу. Її дизайнери Нік Борг та Джеф 
О›Харра усвідомили необхідність зміни шкільного середовища, 
щоб забезпечити зв’язок світу з 21 століттям. Це програма, 
розроблена в 2008 році з метою усунути розрив між тим, як 
учні живуть своїм життям, і тим, як вони навчаються в школі. 
Заснований у Сан-Матео, Каліфорнія, Edmodo надає школам 
безкоштовний доступ до сайту для підключення учнів, вчителів, 
батьків та адміністраторів у цифровому світі [12].

Аспектом, який робить цю соціальну мережу унікальною, 
є особливі функції, спеціально розроблені для освітніх цілей. У 
деяких навчальних сферах Edmodo використовують для створення 
вікторини, граматичних завдань, опитувань для підвищення 
рівня самостійності та впевненості учнів в собі, та заохочують їх 
практикувати свої знання з іноземних мов, а також їх правопис 
та граматику. Edmodo – це доказ того, що використання нових 
технологій може викликати прагнення учнів до вивчення нової 
мови. Впроваджуючи Edmodo, викладання англійської стає більш 
ефективним та актуальним для сучасних учнів, які озброєні 
технологіями  [2, с. 83-98]. У традиційному класі центр уваги – 
вчитель, натомість перебуваючи на Edmodo вся увага спрямована 
на студентів. 

К. Страуд відзначає ряд труднощів, які можуть виникнути під 
час використання Edmodo, таких як велика кількість часу, яку 
студентам потрібно провести перед комп’ютером, та ймовірність 
того, що вони використовують його як веб-сайт у соціальних 
мережах, більше, ніж як навчальний інструмент. Також можна 
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виділити інші проблеми, оскільки екрани невеликого розміру, 

трудомістке введення тексту та повільна швидкість з’єднання 

можуть розглядатись як негативні чинники [14, с. 581—596].

На сьогоднішній день було проведено низку досліджень, 

які описують використання освітньо-технологічної платформи 

Edmodo у процесі вивчення іноземної мови та в основному націлені 

на розвиток навичок у читанні і письмі.

В 2015 році, науковець Т. Ягчі визначив вплив Edmodo на 

процес вивчення іноземної мови, для вдосконалення навичок у 

читанні студентами 2 курсу університету. Результати дослідження 

показали, що використання даної платформи не тільки покращило 

їх навички у читанні, але й розвинуло навички у аудіюванні [18].

Чотири наступні дослідження розглянуті нами, проведені Аль-

Мадхі, М. Кваладжа та А. Кешта, Б. Шамс-Абаді, С. Ахмаді та 

А. Мехрдад та Дж. Джонс, визначили доцільність використання 

Edmodo для покращення навичок письма та їхнє ставлення до цього 

у семикласників, восьмикласників та студентів. Дані результати 

показали статистично великі відмінності між показниками, 

отриманими експериментальною групою, і результатами, 

отриманими контрольною групою після написання тесту, на 

користь експериментальної групи [11].

У 2017 році, С. Вішаді досліджував навички усного мовлення 

та мотивацію у процесі вивчення англійської мови та їх зв’язок з 

використанням Edmodo для змішаного навчання. Що стосується 

мотивації, експериментальна група студентів після використання 

Edmodo, мала більше мотивації, вибравши 8 із 10 пунктів, згідно з 

мотиваційним опитувальником [16, с. 148].

Наше дослідження було спрямоване на вивчення ефективності 

використання даної навчальної платформи для розвитку 

граматичної компетентності у старшій школі. Нами було 

проведено опитування серед учнів 11 класу. Всього у дослідженні 

прийняло участь 39 учнів, з них 20 хлопців та 19 дівчат. Кожному 

учаснику було запропоновано дати відповідь на п’ять запитань 

та визначити своє ставлення до ІКТ та безпосередньо Edmodo. 

Варіанти відповідей були: «так», «ні», «не знаю».

(див. Табл. 1).
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Таблиця 1

Анкета моніторингового дослідження ставлення 

старшокласників до використання ІКТ на уроках англійської 

мови
№ Питання Так Ні Не знаю
1. Мені подобається використовувати 

новітні технології на уроках англійської 
мови

2. Я вважаю, що використання ІКТ 
полегшують навчання

3. Я вважаю, що використання ІКТ 
мотивує мене вчити більше

4. Я б хотів використовувати платформу 
Edmodo на уроках англійської мови

5. Я вважаю, що використання Edmodo 
допоможе мені покращити знання 
англійської граматики

Методом кількісного підрахунку були отримані такі статистичні 

дані: 83% з усіх опитаних вважають, що використання ІКТ полегшить 

процес навчання та буде мотивувати їх вчити більше; 90% вказали, 

що їм подобається використовувати новітні технології під час 

уроку; 80% мають бажання використовувати освітньо-технологічну 

платформу Edmodo на уроках англійської мови, 15% обрали варіант 

«не знаю»; на питання чи сприятиме Edmodo покращенню їх знань 

з граматики — 74% так і всі решта обрали варіант «не знаю». 

З результатами проведеного дослідження можна ознайомитись 

наочно, розглянувши запропоновану діаграму (див. рис 1). но, розглянувши запропоновану діаграму (див. рис 1). 

Рис. 1. Результати проведеного опитування учнів старшої школи
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Такий високий відсоток позитивних відповідей ми пов’язуємо 

з психологічними особливостями старшокласників, адже це – 

покоління сучасних технологій, тому використання мобільного 

додатку такого як Edmodo, буде мотивувати їх до виконання 

завдань. Припускаємо, що вагання учнів у питанні, чи сприятиме це 

розвитку їхніх знань, а саме англійської граматики, пов’язане з тим, 

що раніше в процесі навчання такий метод не використовувався. 

Таким чином, можна зробити висновок, що Edmodo — це 

захищена платформа для навчальної взаємодії педагогів і суб’єктів 

навчання, що традиційно використовується для виконання учнями 

практичних завдань з іноземної мови для сприяє мотивації учнів 

до покращення їх рівня граматичної компетенції. Перспективу 

подальшого дослідження вбачаємо у порівняльному дослідженні 

ефективності даної платформи як засобу формування ІГК та 

іншомовної лексичної компетенції в учнів старших класів.
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УДК 371.315:811.111                                  
Ірина Кузьмич, Наталія Негрич

(Чернівці)

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ 

В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ СЕРЕДНІХ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Статтю присвячено висвітленню питань формування навичок 

усного перекладу в контексті шкільної освіти. Представлено 

загально дидактичні принципи навчання перекладу на уроках 

англійської мови. Для формування і розвитку навичок усного 

перекладача було визначено основне завдання вчителя та розроблено 

комплекс вправ для чотирьох етапів формування компетентного 

фахівця. Результати впровадження запропонованих вправ 

передбачають створення на уроці англійської мови ситуацій, які 

б чітко відтворювали реалії сучасного конкурентоспроможного 

фахівця з усного перекладу.  

Ключові слова: дидактичні принципи навчання перекладу, 

перекладацька компетентність, усний переклад, переклад з 

аркуша, послідовний переклад, синхронний переклад.

Формирование навыков устного перевода в учащихся старших 

классов средних общеобразовательных учебных заведений

Статья посвящена исследованию вопросов формирования 

навыков устного перевода в контексте школьного образования. 

Представлены общие дидактические принципы обучения переводу 

на уроках английского языка. Для формирования и развития 

навыков устного переводчика была определена основная задача 

учителя и разработан комплекс упражнений для четырех 

этапов формирования компетентного специалиста. Результаты 

внедрения предложенных упражнений предусматривают 

создание на уроке английского языка ситуаций, которые бы четко 

воспроизводили реалии современного конкурентоспособного 

специалиста по устному переводу.

Ключевые слова: дидактические принципы обучения переводу, 

переводческая компетентность, устный перевод, перевод с листа, 
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последовательный перевод, синхронный перевод.

The formation of interpretation skills in high-school students of 

secondary schools

The article is devoted to the formation of interpretation skills in 

high-school students and teaching the notions of interpretation with the 

purpose of obtaining interpretation competence. There were presented 

didactic principles of translation teaching during English lessons. We 

emphasized the importance of adhering to the principles of translation 

training, as well as highlighting eff ective principles that should be 

applied for methodical reasons. The main task of the teacher at the 

initial stage of studying translation can be defi ned − teaching students to 

distinguish and identify structured elements of translation, the reasons 

for their use and the ability to operate the components of interpretation. 

Particular attention is given to the formation and development of the 

interpreter’s skills. The main task of the teacher was defi ned and a set of 

exercises was developed.  The four stages for the formation a competent 

specialist lead to obtaining special interpreter’s skills in accordance 

with international and economical needs in the contemporary labor 

market. The teacher has to teach student that interpreter has to be an 

active translator of the communication act between the sender of the 

message and its recipient. Interpreting competence implies the ability of 

the translator to use target-processing strategies that can be targeted. 

The results of the implementation of the proposed exercises involve the 

creation of a situation in the English lesson that would clearly reproduce 

the realities of a modern, competitive interpreter.

Key words: didactic principles of translation training, translating 

competence, interpreting, sight interpretation, consecutive translation, 

simultaneous interpreting. 

Постановка проблеми. Розвиток та поглиблення міжнародних, 

політичних та економічних взаємовідносин сприяє реформуванню 

й введенню нових, додаткових дисциплін у навчальний процес 

середньої школи. Переклад займає першочергову роль засобу 

комунікації таких сфер діяльності як соціальна, культурна та 

освітня. Формування перекладацьких навичок формувалось 

затвердженою програмою на базі вищих навчальних закладів. Для 
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створення відповідності між системою освіти та вимогами сучасної 
економіки України було розроблено декілька проектів концепцій 
розвитку структури загальноосвітніх закладів (ЗНЗ), що сприяло б 
тотальному інтегруванню України в європейську спільноту. Проте 
проблема методики навчання перекладу учнів старших класів на 
уроках англійської мови потребує подальшого вивчення. В умовах 
пришвидшеного розвитку середніх загальноосвітніх закладів 
нового типу відбувається інтенсифікація вивчення іноземної мови. 
Запровадження навчання перекладу в ЗНЗ стало б поштовхом до 
усвідомлення та апробації філологічної спеціальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Навчання усному 
перекладу учнів страшних класів ЗНЗ було предметом вивчення 
багатьох науковців, а саме: Н.Н. Гавриленка [1],  Л.С. Бархударова 
[2]. Л. М. Черноватий [3] у своїх працях піднімає питання про 
відсутність фахових викладачів на базі вищих навчальних закладів, 
що веде за собою невисоку якість навчання майбутніх перекладачів. 
Автор пропонує різні методи апробування аспектів перекладу із 
учнями. Ф. Ґ. Кеніґс [4] пропонує введення перекладу в освітню 
програму ЗНЗ. Його розробка курсу «Гіди-перекладачі»[5] включає 
в себе формування комунікативної компетентності в чотирьох 
аспектах – говорінні, читанні, слуханні та письмі, і також розвиток 
вмінь усного синхронного та послідовного перекладів. Однак, ще 
не було визначено змісту, цілей та принципів навчання усного 
перекладу в ЗНЗ. Розробка науково-методичних основ навчання 
усного перекладу учнів старших класів на уроках англійської мови 
не була самодостатньою, тому потребує подальшого дослідження.

Постановка цілей статті. Запропоноване дослідження 

має на меті визначити місце усного перекладу в рамках 

загальноосвітнього навчального закладу, а також підбір вправ 
для тренування усного з аркуша, послідовного та синхронного 

перекладів учнів старших класів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Переклад – це 
багатогранний, багатоаспектний процес людської діяльності, 
що включає в себе аналіз та обробку вхідного тексту та цілісне 
перевтілення його у висхідний текст. М. А. Задорожна диференціює 
«переклад як засіб забезпечення можливості спілкування 
(комунікації) між людьми, що говорять різними мовами» [6, с. 
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68].  Це визначення не є універсальним, адже радше стосується 

усного перекладу, коли потрібна миттєва реакція на ситуацію. 

Усний та письмовий переклад суттєво відрізняються один від 

одного своїми структурними елементами. При усному перекладі 

важливо передати ідею та сенс, в той час як при письмовому 

перекладі необхідно бути більш розлогим, доцільним, детальним 

та точним, працюючи з текстом оригіналом (далі: ТО), підбираючи 

еквіваленти у тексті перекладу (далі: ТП). 

Усний переклад – це вид перекладу, при якому оригінал і його 

переклад виступають у процесі перекладу в нефіксованій формі, 

що визначає однократність сприйняття перекладачем відрізків 

оригіналу й неможливість наступного зіставлення або виправлення 

перекладу після його виконання. «Класичним прикладом усного 

перекладу є такий переклад, коли перекладач сприймає оригінал 

в акустичній формі («на слух») і в усній формі пред’являє свій 

переклад. При усному перекладі створення тексту перекладу може 

відбуватися або паралельно сприйняттю оригіналу, або після того, 

як завершиться сприйняття оригіналу. Відповідно розрізняються 

два підвиди усного перекладу: синхронний переклад і послідовний 

переклад» [7, с. 122]. Переклад таких видів включає в себе 

першочергово усне сприймання, і одразу ж усне відтворення. 

Синхронний переклад відбувається паралельно зі сприйняттям 

ТО, а послідовний – після завершення сприйняття ТО. 

Головним завданням викладача на початковому етапі навчання 

перекладу є формування в учнів вміння розрізняти та визначати 

структуровані елементи перекладу, причини їх застосування та 

вміння оперувати складовими усного перекладу. 

Зауважимо, що важливо дотримуватись принципів навчання 

перекладу, а також виокремлюємо ефективні принципи, які варто 

застосовувати з методичних міркувань. «Загально дидактичні 

принципи навчання перекладу певним чином визначають 

технологію підготовки перекладачів. Один з них це принцип 

свідомості та активності при навчанні, що передбачає створення 

умов, за якими студенти усвідомлено й активно засвоюють 

навчальний матеріал. Щодо навчання перекладу, даний принцип 

має велике значення, оскільки студент усвідомлено керує 

процесом засвоєння професійних знань, та набуває відповідних 
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вмінь. Принцип якості засвоєння знань є результатом усвідомленої 

активної когнітивної діяльності студентів» [1, с. 54]. Ще одне 

важливе положення, на якому варто акцентувати увагу є – принцип 

послідовності. Він виступає важливим чинником на початку 

роботи над перекладацькою компетентністю, адже відповідає за 

системність вивчення нового матеріалу, формує самоорганізацію 

майбутнього фахівця та задає напрям для самоосвіти, 

самоспонукання, самовиховання та самоаналізу. «До загальних 

методичних принципів навчання професійно орієнтованим текстам 

відносяться: принцип комунікативної спрямованості, принцип 

навчання в контексті міжкультурної парадигми та принцип 

зіставного аналізу, які набувають певної специфіки при навчанні 

галузевого перекладу» [8, с. 34]. Всі принципи взаємопов’язані та 

будуть працювати найбільш ефективно, тільки за умови тісного 

переплітаються у процесі навчання.

Перекладацька компетентність обумовлюється вмінням 

сприймати та відтворювати ТП залежно від комунікативного 

завдання, що створює комунікативна ситуація, тобто: 

соціокультурна, лексична, граматична, орфографічна, фонологічна 

компетенції. За визначенням Л. К. Латишева «перекладацька 

компетентність − це сукупність знань і уявлень перекладача 

про сутність перекладу, специфіку, яка відрізняє переклад від 

інших видів мовленнєвого посередництва» [9, с. 13]. Дослідник 

наголошує на тому, що перекладач повинен мати певний життєвий 

досвід щоб зуміти відтворити ТО максимально наближено до 

реальності ТП. Успішний перекладач застосовує різні специфіки 

у роботі з перекладом, залежно від його виду. Перекладацька 

компетентність за К. Норд – це, «сукупність знань, які засвоюються 

(знання про специфіку роботи в галузі, знання про мову та культуру, 

знання фаху та термінології, знання теорій та методик перекладу), 

умінь, які тренуються (абстрагування, прийняття рішення, 

творчість, об’єктивне оцінювання), навичок, які здобуваються 

(аналіз замовлення, доперекладацький аналіз тексту, вибір 

стратегії та технік перекладу, власне переклад, документування 

та інформаційний пошук), та ставлень, з якими погоджуються в 

процесі вивчення перекладу» [10, ст. 23]. К. Норд зумів описати всі 

стадії перекладу від його зародження в особистості й аж до самого 
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кінцевого продукту. 

Отже, перекладацька діяльність характеризується як 

багатоструктурний вид мовленнєвої діяльності, який націлений на 

реалізацію міжмовної комунікації. Сучасний перекладач повинен 

формувати такі здатності та навички як: вміння миттєво перемкнути 

свою діяльність з МО на МП, тренувати пам’ять, так щоб могти 

запам›ятовувати детальну інформацію у певний проміжок часу 

і, звісно ж, перекладач повинен дотримуватись етикету під час 

роботи з різними верствами населення та соціальним статусом. 

Безсумнівно, перекладач повинен бути ерудованим, зосередженим, 

вміти критично мислити та застосовувати креативний підхід. 

Всі ці особливості сприяють стрімкому росту перекладача як 

компетентного фахівця. 

Учні страшних класів частково здобувають навички під час 

тренувального етапу, але деякі з них повинні бути присутніми 

ще до початку навчання. «Оскільки підготовка перекладачів 

є трудомістким процесом, багато шкіл запровадили тести на 

працездатність, де, крім мовних навичок, перевіряється ряд інших 

передумов. Під час тестування визначається практична потреба у 

знаннях та навичках майбутнього усного перекладача» [11, с. 83-

84]. Завдання більшості тестів – визначити рівень знань мовних та 

культурних компетенції та такі ознаки, як швидка, екстравертна, 

інтуїтивна особистість, тощо. Тести подібного роду: «фокусуються 

на проблемах надійності та обґрунтованості тестових процедур» 

[12, с. 163]. Перед початком роботи над вдосконаленням знань 

необхідно провести тестування, що визначить рівень знань учня 

для того, щоб порівняти з фінальним тестом та проаналізувати 

весь процес. 

Отже, усний послідовний перекладач та синхроніст повинен 

володіти професійною мовною компетенцією (продуктивною та 

рецептивною), комунікативною (навичка білінгвізму), технічною 

(вміння сприймати, обробляти та відтворювати повідомлення) та 

добре розвиненою пам’яттю. У цьому контексті процес оцінювання 

ставить перед собою серйозну дилему, що «…незважаючи на 

значні зусилля в галузі досліджень перекладу, досі немає моделі 

для оцінки якості перекладу, ні в класі, ні наприкінці навчального 

періоду (іспитів), ні в автентичній мовній ситуації» [13, с. 232]. 
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Поки немає згоди щодо того, що таке якість і як її можна виміряти, 

важко уявити, як тести можуть встановити, чи зможе фахівець в 

майбутньому надати таку якість.

Як зазначають дослідники [14], проблема вправ для формування 

перекладацьких навичок і розвитку перекладацьких умінь, так 

само як і методика навчання фахового перекладу загалом, є 

малодослідженою науковою ділянкою, нами було розроблено 

систему вправ, яка включає три підсистеми, що націлені на 

навчання та розвиток навичок з усного перекладу в учнів старших 

класів ЗНЗ.  

Для формування й розвитку письмової перекладацької 

компетентності пропонуємо 4 групи вправ. 

(див. Табл. 1).

Таблиця 1

Система вправ для навчання учнів старших класів усному 

перекладу 

Підсистема 

вправ
Мета вправ Типи вправ

 Тренувальні/

розігріваючі

розвиток 

перцептивних, 

мнемічних здібностей

- тренування пам’яті 

та уваги

- миттєва відповідь 

та знаходження мовного 

відповідника в ТП

- запам’ятовування 

інформації та довготривале 

утримання її в пам’яті

формування навичок 

синхронного 

перекладу

- слухання й 

відтворення тексту 

одночасно

- повторення 

вихідного тексту або із 

заданим відставанням
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Вдосконалення 

навичок 

перекладу з 

аркуша

відтворення  

перекладу з аркуша 

із додатковими 

ускладненнями

- усний переклад 

з аркуша без попередньої 

підготовки

- усний переклад 

з аркуша із певним 

обмеженням в часі

Вдосконалення 

навичок усного 

послідовного 

перекладу

відтворення   усного 

послідовного 

перекладу із 

додатковими 

ускладненнями

- усний послідовний 

переклад оратора із 

труднощами вимови

- усний послідовний 

переклад із певним 

обмеженням в часі

Набуття та 

розвиток 

навичок 

синхронного 

перекладу

розвінчання 

труднощів 

синхронного 

перекладу

- синхронний 

переклад

Учні страшних класів частково здобувають навички під час 

тренувального етапу, наведемо приклади вправ на розвиток 

перцептивних та мнемічних здібностей:

1. Вчитель зачитує декілька слів, фраз, логічно не пов’язаних, 

опісля перший учень повторює. Вчитель додає ще одне слово до 

ряду, а наступний учень повинен повторити те, що сказав перший 

учень та ще додати нове слово. Вправа продовжується до того 

моменту, коли останній учень повторить весь ряд мовних одиниць. 

2. Вчитель читає певне повідомлення українською мовою, учень 

повторює його у повному обсязі. Наступний учень перекладає 

попередньо сказане повідомлення англійською мовою. Після 

цього, третій учень перекладає текст на мову оригіналу.

3. На початку уроку студентам надається термінологічний 

словник. Задля тренування знаходження мовного відповідника 

складається вправа, що містить декілька рядків по 2-5 лексичних 

одиниць в кожному, розташованих не по порядку. Вчитель читає 

кожному студенту по одному рядку лексичних одиниць, а учень 

одразу ж перекладає весь рядок.

4. Учні працюючи в парі слухають невеликий текст на обрану 
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тему. Перший учень відтворює текст одразу після мовця, а інший 

після того як мовець завершить перше речення. Другий учень 

починає повторювати перше речення повідомлення в той момент, 

коли мовець починає друге речення. 

Було розроблено ряд вправ для вдосконалення навичок 

перекладу з аркуша, а саме:

1. Вчитель презентує текст всьому класу та полегшує труднощі 

перекладу методом наведення певного глосарію невідомих слів. 

Після цього учні перекладають текст по реченню один за одним.

2. Вчитель роздає учням частини тексту на будь-яку тему. 

Учні, працюючи в парах, повинні перекласти незнайомий текст з 

аркуша. Перший учень починає переклад і зупиняється після 1-2 

речень, неочікувано для другого учня, який повинен продовжити 

переклад.

3. Вчитель обирає повідомлення, невідоме для учнів, але 

яке може містити вокабулярій теми, яку учні вивчають згідно 

програми, та просить перекласти з ТО на ТП з певним обмеженням 

у часі. Щоб урізноманітнити вправу, можна використовувати 

двосторонній переклад (з англійської на українську та навпаки).

Послідовний перекладач повинен виступати активним 

транслятором комунікативного акту між відправником 

повідомлення та його одержувачем. Отже, було розроблено 

підсистему вправ для набуття цієї навички:

1. Прослухайте та перекладіть текст англійською (українською) 

мовою застосовуючи послідовний переклад. Зверніть увагу на 

оратора, у якого є певні труднощі вимови (неясність висловлювання, 

акцент, заїкання, використання слів-паразитів та інше).

2. Прослухайте та перекладіть текст англійською (українською) 

мовою застосовуючи послідовний переклад. Зверніть увагу 

на обмеження у часі, тому переклад повинен бути плавним, у 

належному темпі, без пауз.

Перекладач синхроніст повинен володіти професійною мовною 

компетенцією, комунікативною, технічними навичками та добре 

розвиненою пам’яттю. Для розвитку цих навичок, пропонуємо 

вправи для застосування:

1. Послухайте та перекладіть звернення за допомогою 

синхронного перекладу.
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2. Послухайте та перекладіть діалог двох, або більше осіб, 

використовуючи техніку синхронного перекладу.

3. Вчитель створює штучну ситуацію інтерв’ю, де перший 

учень – журналіст, другий – відома особа, а третій – перекладач 

синхроніст. Учні взаємодіють та розвивають навики перекладу 

ситуативно. 

Отже, ми припускаємо, що застосування поетапного навчання 

усного перекладу та апробування вправ на набуття й покращення 

навичок перекладу подолає бар’єр використання усного перекладу 

в учнів старших класів ЗНЗ.

Висновки і перспективи. Отже, інтеграція аспекту перекладу 

з аркуша, послідовного та усного, сприяє набуттю перекладацької 

компетентності, удосконаленню та використанню на практиці 

набутих перекладацьких технік за допомогою тренувальних вправ, 

що були застосовані на уроках англійської мови в учнів старших 

класів ЗНЗ. Перспективою дослідження вбачаємо проведення 

пробного навчання, яке уможливить підтвердження гіпотез щодо 

необхідності запровадження навчання усного перекладу в ЗНЗ, що 

стало б поштовхом до усвідомлення та апробування філологічної 

спеціальності. 
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УДК 378.147: 81’373 

Олеся Мусурівська, Яна Кінащук
(Чернівці)

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАВИЧОК 21 СТОЛІТТЯ У 
КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИКЛАДАННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Статтю присвячено висвітленню питань інтеграції навичок 

21 століття у контекст шкільної освіти. Представлено загально 

прийняту класифікацію навичок, обґрунтовано необхідність 

їх формування в учнів з огляду на соціально-економічні виклики 

сучасного суспільства, запропоновано стратегії їх розвитку 

під час навчання іноземної мови. Для визначення основних 

груп універсальних компетенцій і навичок 21 століття було 

проведено аналіз вітчизняних і зарубіжних праць. Для формування 

когнітивних і соціальних груп під час навчання іноземної мови у 

середній школі рекомендується дотримуватися дидактичного 

принципу розвитку свідомості учнів, спиратися на особистісно-

діяльнісний підхід, використовувати технології проблемного 

навчання, застосовувати інтерактивні форми навчання. Для 

формування і розвитку особистісних компетенцій рекомендовано 

проводити ретельний відбір навчальних матеріалів, які повинні 

бути автентичними, сприяти вихованню учнів і мати проблемний 

характер. Результати впровадження запропонованих стратегій 

передбачають створення на уроці англійської мови ситуації 

успіху, що дозволяє активізувати розвиток творчих здібностей, 

стимулювати їх прояв, а також сприяти підвищенню результатів 

навчання учнів.

Ключові слова: навички та компетенції 21 століття, 

інформаційно-комунікаційні технології, інтерактивні методи, 

комунікативна компетентність, творчий потенціал, співпраця, 

трансформація освіти.

Стратегии развития навыков 21 века в контексте 

современных подходов к преподаванию английского языка. 

Статья посвящена освещению вопросов интеграции навыков 
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21 века в контекст школьного образования. Представлено 

общепринятую классификацию навыков, обоснована 

необходимость их формирования у учащихся учитывая социально-

экономические вызовы современного общества, предложено 

стратегии их развития при обучении иностранному языку. Для 

определения основных групп универсальных компетенций и навыков 

21 века был проведен анализ отечественных и зарубежных работ. 

Для формирования когнитивных и социальных групп при обучении 

иностранному языку в средней школе учителю рекомендуется 

соблюдать дидактический принцип развития сознания 

учащихся, опираться на личностно-деятельностный подход, 

использовать технологии проблемного обучения, применять 

интерактивные формы подачи материала. Для формирования и 

развития личностных компетенций рекомендуется проводить 

тщательный отбор учебных материалов, которые должны быть 

аутентичными, способствовать воспитанию учащихся и иметь 

проблемный характер. Результаты внедрения предложенных 

стратегий предусматривают создание на уроке английского 

языка ситуации успеха, что позволяет активизировать развитие 

творческих способностей, стимулировать их проявление, а также 

способствовать повышению результатов обучения учащихся.

Ключевые слова: навыки и компетенции 21 века, 

информационно-коммуникационные технологии, интерактивные 

методы, коммуникативная компетентность, творческий 

потенциал, сотрудничество, трансформация образования.

Strategies for Developing 21st Century Skills in the Context of 

Modern English Language Teaching Approaches. 

The article focuses on integrating 21st century skills into the context 

of school education. It presents the generally accepted classifi cation 

of skills; justifi es the necessity of their formation in view of the socio-

economic challenges of modern society; provides the strategies for 

their promotion in the framework of foreign language learning. The 

author carried out the analysis of current publications relevant to 

the topic of the research. Skills are traditionally grouped into four 

categories: 1) digital literacy (knowledge of science and technology; 

ability to receive, analyze, design, and visualize information; cultural 
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awareness); 2) innovative thinking (adaptability, adequacy of response 

to the environment, self-organization, curiosity, creativity, ability to 

risk, analytical skills); 3) eff ective communication (team-building and 

leadership in a group, working in collaboration, interpersonal skills, 

social and civic responsibility, interactivity, ie learning and working 

through mutual development); 4) high productivity (ability to prioritize, 

programmatic planning and management, effi  cient use of resources, the 

ability to create the right quality product of their work). In practice, 

transformation in education system is expressed in changing learning 

models: 1) student-centered learning; 2) interactive teaching of 

“teacher-student” format; 3) the role of the teacher takes many forms: 

facilitator, curator, advisor, expert, who facilitates the task or project. 

To form cognitive and social skills while teaching English in secondary 

school, it is recommended to follow the didactic principle of students’ 

consciousness development, to rely on a personalization and individual 

approach, to use problem-based learning technologies, to use interactive 

forms of learning. For the formation and development of personal 

competencies, it is recommended to carefully select authentic training 

materials facilitating the learners’ curiousity and be problematic in 

nature. The results of the implementation of the proposed strategies 

provide for the creation of a success situation in the English language 

lesson, which allows the development of creative abilities, stimulates 

their expression, as well as promotes the expected learning outcomes. 

Key words: 21st century skills and competences, information and 

communication technology, interactive methods, communicative 

competence, creativity, collaboration, transformation in educational 

system.

“Our task is to educate students’ whole being so they can face 

the future. 

We may not see the future, but they will, 

and our job is to help them make something of it.”

Sir Ken Robinson

Постановка проблеми. Четверта технологічна революція 

кидає серйозний виклик фахівцям, конкурентно протиставляючи 

людські здібності і можливості роботизованим і автоматизованим 
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системам. В епоху постіндустріального суспільства для того, 

щоб залишатися затребуваними фахівцями, необхідно мати не 

тільки професійні навички, але формувати нові, універсальні. На 

світовому освітньому форумі (2015 р.) міжнародним товариством 

позначені три групи необхідних знань. До них включають [5]: 

1) грамотність (базові знання мов, фінанси, наука і культура); 

2) компетенції (критичне мислення, вирішення проблем, творче 

мислення, співробітництво); 

3) особисті якості (цікавість, наполегливість, ініціативність, 

лідерство). 

В рамках Всесвітнього Економічного Форуму (2016 р, м Давос, 

Швейцарія) міжнародними експертами було представлено доповідь 

New Vision for Education, в якому виділені три сфери важливих для 

сучасної людини навичок. Експерти ЮНЕСКО виокремили такі 

навички XXI століття: критичне мислення, навички вирішення 

проблем, кооперація, лідерство, ефективна комунікація, цікавість 

і уяву, ініціативність і адаптивність. Цей перелік навичок також 

доповнюють здатністю управляти людьми, працювати в команді, 

розпізнавати емоції інших людей і свої власні і управляти ними, 

формувати судження і приймати рішення, швидко переключатися з 

одного завдання на інше, вирішувати комплексні завдання.

Проблема формування універсальних навичок 21 століття на 

світовому рівні була поставлена ще в 2010 р в рамках реалізації 

великого міжнародного наукового проекту з оцінки та викладання 

навичок і компетенцій XXI століття [7]. Ініціаторами проекту по 

розробці нової системи освіти з’явилися віце-президенти трьох 

найбільших компаній світу в області інформаційних технологій 

(Microsoft, Cisco, Intel). З їх точки зору, на глобальному рівні 

школи і університети не готують випускників, які б могли добре 

вписуватися в віртуальні робочі місця і нову систему виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Навички XXI 

століття, етапи їх набуття та оцінка формування розглядалися 

багатьма західними вченими. Х.А. Яміт, Б. Ледвард і Д. Хірата, М. 

Пренскі, П. Гріффін [10] та інші досліджували цю тему, беручи до 

уваги різні аспекти. На сьогодні стало очевидним, що викладання 

іноземної мови має відбуватися в якісно новому трансформаційному 

ключі, що передбачає реалізацію навичок комунікації, соціалізації 
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та вміння адаптуватись до вимог сучасного суспільства.

Постановка цілей статті. Запропоноване дослідження має на 

меті визначити місце навичок і компетенцій 21 століття у системі 

викладання англійської мови, окреслити стратегії їх інтеграції у 

навчальний процес шляхом сучасних інтерактивних технологій, 

а також проаналізувати роль вчителя англійської мови у процесі 

формування ключових навичок.

Виклад основного матеріалу дослідження. Грамотність (вміння 

читати, писати і рахувати) обов’язкова, але цього вже не достатньо 

в сучасному світі. При складанні навчальних програм необхідно 

орієнтуватися на ширші професійні компетенції – уміння знаходити 

нестандартні рішення задач і проблем, навички колективної роботи. 

Найбільш загальне трактування навичок 21 століття представлене як 

володіння понятійним апаратом, конкретними знаннями, вміннями, 

компетенціями, що допомагають досягати успіху в житті і професії.

Навички традиційно групуються за чотирма категоріями:

1) цифрова грамотність (знання науки і технології; вміння 

отримувати, аналізувати, оформляти, а також візуалізувати 

інформацію; культурна обізнаність);

2) інноваційне мислення (адаптивність, адекватність реакції 

на середовище, самоорганізація, цікавість, творчий потенціал, 

здатність ризикувати, упорядковане мислення, аналітичні 

здібності);

3) ефективна комунікація (командо-утворення і лідерство в 

групі, робота у співпраці, навички міжособистісного спілкування, 

соціальна і громадянська відповідальність, інтерактивність, тобто 

навчання і робота через взаємний розвиток);

4) висока продуктивність (вміння розставляти пріоритети, 

програмно-цільове планування і управління, ефективне 

використання ресурсів, здатність створювати належний якісний 

продукт своєї праці).

Педагогічна парадигма зараз переживає трансформацію 

теоретичного континууму: від інструктивних через конструктивізм 

до соціального конструктивізму [6, с. 155].

На практиці трансформація виражена у зміні моделей навчання:

1) навчання, зосереджене на учня;

2) інтерактивне навчання формату «викладач-студент»;
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3) роль вчителя набуває різних форм: фасилітатор, куратор, 

порадник, експерт, який полегшує виконання завдання або проекту.

Реконцептуалізація викладання іноземної мови (найбільш актуально 

це саме для викладання англійської мови, зважаючи на її роль у 

глобальному вимірі) не ставить на чільне місце граматику і механічне 

запам’ятовування, мова постає засобом організації спілкування з 

іншими країнами і культурами. Відповідно, центром педагогічної 

системи є учні, а викладання проявляється у співпраці і спирається на 

досягнення новітніх технологій.

Загально відомо, що навички і компетенції “закладаються” в освітній 

процес за допомогою технологій; змісту освіти; стилю життя; типу 

взаємодії між вчителем та учнями та між учнями. Модель навичок 21 

століття, яка впроваджується в викладання іноземних мов, має на меті 

формування мультимодальної комунікативної компетенції [1]: знання 

і застосування мови в форматі відео, аудіо, невербальної комунікації, 

відповідних ситуації параметрів організації простору, включаючи 

комп’ютерно-опосередковане спілкування. Принциповою відмінністю 

є те, що вони як результат освіти формуються і проявляються в 

діяльності. Кожна складова компетентнісно-орієнтованого завдання 

підпорядкована тому, що це завдання має організувати діяльність учня, 

а не бути сліпим відтворенням інформації або окремих дій.

Навчальний предмет ‘Англійська мова’ можна вважати 

компетентнісним, оскільки основою його змісту є практична діяльність, 

тобто переважає діяльнісний зміст. Цей предмет має великий потенціал 

для формування ключових компетенцій. У такому світлі О. І. Пометун 

виокремлює 7 ключових освітніх компетенцій, які корелюють із 

сучасною концепцією Нової Української Школи [2] та процесом 

інтеграції навичок 21 століття в систему викладання іноземних мов [3]:

1. Ціннісно-смислова компетенція. Це компетенція в сфері 

світогляду, пов’язана з ціннісними орієнтирами учня, здатністю 

бачити і розуміти навколишній світ, орієнтуватися в ньому, 

усвідомлювати свою роль і призначення, вміти вибирати цільові та 

смислові установки для своїх дій і вчинків, приймати рішення. Ця 

компетенція забезпечує механізм самовизначення учня в ситуаціях 

навчальної та іншої діяльності.

2. Загальнокультурна компетенція включає особливості 

національної і загальнолюдської культури, духовно-моральні 
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основи життя людини і людства, окремих народів, культурологічні 

основи сімейних, соціальних, суспільних явищ і традицій, роль 

науки та релігії в житті людини, їх вплив на світ, компетенції у 

побутовій та культурно дозвільній сфері, наприклад, володіння 

ефективними способами організації вільного часу.

3. Навчально-пізнавальна компетенція передбачає сукупність 

вмінь учня у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що включає 

елементи логічної, методологічної, загально навчальної діяльності; 

учень опановує креативними навичками продуктивної діяльності: 

отриманням знань безпосередньо з реальності, володінням прийомами 

дій в нестандартних ситуаціях, евристичними методами вирішення 

проблем.

4. Інформаційна компетенція. За допомогою інформаційних 

технологій формуються вміння самостійно шукати, аналізувати, 

перетворювати, зберігати і передавати дані та досвід. Ця компетенція 

забезпечує навички діяльності учня по відношенню до інформації, 

що міститься в навчальних предметах і освітніх областях, а також в 

навколишньому світі.

5. Комунікативна компетенція. Включає знання необхідних мов, 

способів взаємодії з оточуючими, навички роботи в групі, володіння 

різними соціальними ролями в колективі. Учень повинен вміти 

написати лист, анкету, заяву, поставити запитання, вести дискусію та 

ін.

6. Соціально-трудова компетенція означає володіння знаннями 

і досвідом в сфері цивільно-громадської діяльності (виконання ролі 

громадянина), в соціально-трудовій сфері (права споживача, клієнта, 

виробника), у сфері сімейних відносин і обов’язків, в питаннях 

економіки і права, в області професійного самовизначення. 

7. Компетенція особистісного самовдосконалення спрямована 

на освоєння способів фізичного, духовного та інтелектуального 

саморозвитку, емоційної саморегуляції та само-підтримки, що 

виражається в безперервному самопізнанні, розвитку необхідних 

особистісних якостей, формуванні психологічної грамотності, 

культури мислення і поведінки.

Заняття з іноземної мови повинні включати усвідомлену 

стимулюючу інтелектуальний розвиток діяльність, а також 

націлюватись на посилення практичних навичок, що є можливим 
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із застосуванням різноманітних інтерактивних технологій. Слід 

зауважити, що деякі форми навчання не працюють на розвиток 

ключових компетенцій. Серед них: монолог вчителя; фронтально-

індивідуальне опитування; інформативні бесіди; самостійні роботи з 

підручником за завданнями вчителя; демонстрація фільму; традиційна 

контрольна робота. Такі види роботи не залучають активної участі 

учня. Натомість, компетентнісними методами є такі, які мають не 

тільки навчальне, а й життєве обґрунтування. Серед них: 

1) проблематизація змісту в контексті сьогоднішнього і 

завтрашнього життя учнів, 

2) організація позаурочної діяльності [4].

Серед переліку зазначених інтерактивних технологій чільне місце 

займає проектна робота. Зважаючи на отриманий педагогічний 

досвід викладання англійської мови у школі, ми неодноразово 

впроваджували таку методику в рамках уроків англійської мови в 

5 класі. Тематика проектних робіт визначалась навчальним планом 

до якого входили такі теми:  зовнішність, одяг, їжа, країни світу. При 

цьому важливим було питання організації проектної роботи. В ході 

нашого спостереження і практичного застосування, ми виявили 

деякі особливості роботи з проектами. Така форма роботи дозволяє 

учням не тільки артикулювати власні ідеї усно, висловлювати їх 

письмово або представляти невербально, а й розуміти складні 

концепції реальності, використовувати різноманіття медійних і 

технологічних засобів, будувати судження, приймати рішення, 

творчо співпрацюючи з іншими учасниками процесу навчання. 

Метод проектів є одним із сучасних активних методів, що 

дозволяють розвивати комунікативну компетентність учнів на 

уроках англійської мови [8]. Проектні роботи користуються 

незмінною популярністю в учнів різного віку. Зазвичай, в основі 

проекту лежить проблема. Щоб її вирішити, учням потрібні не 

тільки знання мови, а й володіння великим обсягом різноманітних 

предметних знань, достатніх для вирішення проблеми. Крім того, 

учні повинні володіти певними інтелектуальними, творчими і 

комунікативними вміннями. Тому, працюючи над проектами, 

вчитель паралельно з розвитком навичок 21 століття, формує 

і вдосконалює мовні навички: аудіювання, письма, читання і 

говоріння. 
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На особливу увагу в підготовці проектів заслуговують комп’ютерні 

презентації, які ми активно інтегрували в навчальний процес. В 

процесі навчання ми помітили, що активне використання учнями 

комп’ютерних технологій вирішує відразу кілька завдань: по-перше, 

учні вчаться самостійно обирати інформацію; по-друге, тренуються 

творчо застосовувати отримані знання на практиці; отримують досвід 

спілкування при підготовці проекту і вміння працювати в групі. Такі 

презентації незамінні при вивченні лінгвокраїнознавчого матеріалу. 

Для учня 21 століття презентація – це можливість висловити свою 

думку і показати свої інтереси, набуті навички. Важливо, щоб учитель 

створював різні види презентацій. Важливо пам’ятати, що хоча 

хороший проект орієнтований на учнів, він також повинен розвивати 

цільові знання та вміння, які учням потрібно засвоїти на певному 

етапі їхнього навчання. Таким чином, організація проектів повинна 

бути пов’язана із цільовою програмою змісту освітньої програми. 

Також ми намагалися пам’ятати, що змістовний та ефективний 

проект повинен ґрунтуватися на проведенні дослідження, а не бути 

лише механічним відтворенням готової інформації. У такий спосіб 

учні почали розвивати і надалі розвиватимуть глобальні навички, які 

згодом знадобляться у професійній діяльності.

Отже, зважаючи на всі висвітлені ідеї ми вважаємо, що 

виконання учнями проектів із застосуванням комп’ютерних 

технологій відкриває можливості розвитку й удосконалення 

навичок 21 століття учням практично усіх вікових категорій. 

Подібний формат роботи на уроці розвиває гнучкість, 

релевантність потребам сучасного суспільства, адаптивність, 

інноваційність занять, а також приносить в професію вчителя 

відчуття глобальної значущості і затребуваності праці, сприяючи 

прискоренню внутрішньої мотивації учнів. Тому такі положення 

ми вважатимемо вихідними для подальшого проведення пробного 

навчання з учнями 5 класів з метою підтвердження гіпотези щодо 

ефективності стратегій вдосконалення навичок 21 століття у 

рамках викладання англійської мови.

Зважаючи на розглянуті аспекти інтеграції навичок 21 століття 

в систему викладання іноземної мови (у рамках нашої роботи – 

англійської), переконані, що сучасні вчителі повинні володіти 

необхідним комплексом професійних якостей, що забезпечують 
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плідність роботи. Найважливішими вважаємо такі професійні 

характеристики:

1) системність мислення;

2) врахування інтересів потенційних роботодавців, які 

навчаються (широкі зв’язки з громадськістю, здатність до 

аналізу кон’юнктури ринку праці);

3) правильна розшивання компетенції (теоретична і 

лінгводидактична грамотність);

4) поетапне і інтенсивне планування навчального матеріалу 

(предметна компетентність викладачів);

5) здатність до саморозвитку (самоорганізація і вміння 

працювати в режимі багатозадачності);

6) високий рівень іншомовної компетенції (ідеальний для 

викладання як базових, так і профільних дисциплін білінгвізм 

і мультикультурність);

7) інформаційна компетентність, мобільність і гнучкість 

реагування на технологічні новинки.

Більше того, для створення ситуації успіху на уроці англійської 

мови вчителеві також необхідно дотримуватися таких правил:

§ всі учні здатні засвоїти матеріал, оволодіти вміннями та 

навичками;

§ учні повинні знати, що вчитель вірить в них;

§ варто заохочувати пізнавальну активність, робити акцент на 

розуміння, а не на механічне запам’ятовування; 

§ слід подавати знання не в готовому вигляді, а використовувати 

проблемно-пошуковий підхід в навчанні: наприклад, 

пропонувати учням продовжити думку, виконати завдання 

по аналогії, включити асоціативне мислення;

§ важливий психологічний клімат на уроці, тобто здатність 

учителя створити позитивну атмосферу навчання, вміння 

залучати елемент незвичайності.

Такі рекомендації та вимоги перед сучасним вчителем – 

тільки вершина айсберга педагогічної майстерності, загального 

педагогічного досвіду багатьох поколінь. Для підтримки емоційно-

естетичного тонусу учнів і розширення їх творчого потенціалу 

важливо, щоб навчальний матеріал був змістовним, автентичним, 

тобто приближеним до ситуацій реального життя, а також відповідав 
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віку учнів. Вважаємо, що такі постанови будуть вихідним пунктом 

для нашого дослідження і слугуватимуть основою для успішного 

проведення навчального експерименту саме у контексті середньої 

школи.

Висновки і перспективи. Отже, інтеграція навичок і компетенцій 

21 століття в систему викладання англійської мови на шкільному 

рівні забезпечує комунікативно-мовленнєвий і соціокультурний 

розвиток учнів, удосконалення їх здібностей використовувати 

іноземну мову як інструмент спілкування в «діалозі культур», що в 

майбутньому допоможе усвідомити роль англійської мови як засобу 

міжнародного спілкування. Перспективою дослідження вбачаємо 

проведення пробного навчання, яке уможливить підтвердження 

гіпотез щодо необхідності та ефективності впровадження 

стратегій розвитку і вдосконалення навичок 21 століття у рамках 

формування ключових мовних і мовленнєвих компетентностей 

(зокрема, навичок читання і письма) учнів середньої школи на 

уроках англійської мови.
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ УСНОГО 

МОВЛЕННЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

В статті розглянуто основні аспекти використання інформаційно-

комунікаційних технологій як засобів розвитку усного мовлення на 

уроках англійської мови в старшій школі. Висвітлено особливості 

розвитку усного мовлення на завершальному етапі шкільної освіти 

та форми використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, ІКТ, 

усне мовлення, старша школа, Інтернет.

В статье рассмотрены основные аспекты использования 

информационно-коммуникационных технологий как 

способы развития устной речи на уроках английского языка 

в старшей школе. Освещены особенности развития устной 

речи на завершающем этапе школьного образования и формы 

использования информационно-коммуникационных технологий.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные 

технологии, ИКТ, устная речь, старшая школа, Интернет.

According to the principal ideas of the Concept of introduction 

of media education in Ukraine, the process of teaching and learning 

has to rely on information communication technologies, preparing 

the individual to use them skilfully and safely. This corresponds to 

the main aim for the teacher of a foreign language – to help learners 

to master skills and knowledge and to follow their own educational 

path. The article deals with the main aspects of using information 

communication technologies as a means of the development of oral 

speech at the English lessons in high school. The peculiarities of the 

development of oral speech at the fi nal stage of school education in 

terms of communicative approach to language teaching and forms of 

information communication technologies are highlighted. During a 

school lesson teacher can use web quests, mailing, chats, audio- and 
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video-conferencing, blogging, interactive applications and educational 

platforms. That is why it is important to understand the methodological 

characteristics of information communication technologies usage 

as well as their importance for modern education process. We also 

managed to reveal positive aspects and challenges of teaching 

English and developing oral speech with the help of information 

communication technologies during school practice. Using the 

information communication technologies has become one of the most 

popular tendencies in the process of education in today’s world, as they 

help to intensify the educational process, promote perceivement and 

comprehension of huge amount of information.

Keywords: information communication technologies, ICT, oral 

speech, high school, the Internet.

Стрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-

комунікаційних технологій (надалі ІКТ) та системи мас-медіа 

нагально потребує цілеспрямованої підготовки особистості до 

вмілого і безпечного користування ними. Cуспільство все більше 

спирається на інформаційно-комунікаційні технології, а саме web-

технології, смартфони, інтернет «розумних речей» та інші ґаджети. 

На взаємодію з різноманітними медіа (книги, преса, радіо, кіно, 

телебачення, інтернет) виділяється все більше часу, передусім 

дітьми та молоддю.

Мета статті полягає у висвітленні важливості використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в системі сучасної 

освіти, а також у виокремленні методичних рекомендацій щодо 

напрямів використання ІКТ на уроках англійської мови для 

розвитку усного мовлення. Про це згадується в Законі України 

«Про загальну середню освіту», Концепції навчання іноземної 

мови учнів старшої школи та Концепції впровадження медіаосвіти 

в Україні.

Головною метою медіаосвіти є формування медіакультури 

особистості в середовищі значущих для неї спільнот (малих груп, 

родин, навчальних і виробничих колективів, місцевих громад 

тощо).

Завданнями медіаосвіти є сприяння формуванню:

· медіаінформаційної грамотності  - можливості ефективно 
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і безпечно користуватися медіа, усвідомлено обирати, 

розуміти характер контенту і послуг, приймати рішення 

та користуватися повним спектром можливостей, які 

пропонують нові комунікаційні технології;

· медіаімунітету особистості, який робить її здатною 

протистояти агресивному медіасередовищу і деструктивним 

медіа-інформаційним впливам;

· рефлексії і критичного мислення як психологічних 

механізмів, які забезпечують свідоме споживання 

медіапродукції;

· здатності до медіатворчості для компетентного і 

здорового самовираження особистості та реалізації її 

життєвих завдань [4].

Медіаосвіта орієнтована на розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій та використовує їх для формування 

спільних інформаційних ресурсів, полегшення комунікації та 

координації в середовищі взаємодії учасників освітнього руху. 

Отже, ця проблема є дуже важливою у сучасному світі.

Сьогодення зумовлює розвиток іноземної мови як засобу 

міжкультурного спілкування. Завдання вивчення іноземної мови 

на будь-якому етапі навчання – це оволодіння навичками та 

вміннями, котрі забезпечують міжкультурне спілкування, усне та 

письмове мовлення в типових ситуаціях.

Ключовою метою вивчення англійської мови як іноземної у 

старшій школі є формування комунікативної компетентності, 

тобто вмінь та навичок здійснювати спілкування на теми, які 

затверджені програмою навчання, згідно з нормами та традиціями 

культури англомовних країн. [5]

Тобто, старшокласники повинні вміти використовувати 

іноземну мову як засіб комунікації. Це включає в себе вміння 

практично оперувати мовними засобами, аналізувати, синтезувати 

інформацію, порівнювати та рефлексувати, формувати потреби та 

систему поведінки в мовних ситуаціях.

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» 

старша школа функціонує як профільна, аби розвивати не тільки 

знання та вміння учнів, а й сприяти створенню їхньої власної 

освітньої траєкторії. [8]
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Основне завдання вчителя іноземної мови – допомогти учневі 

оволодіти певною іноземною мовою. Наука методологія подає 

безліч різних методів та підходів до навчання англійської мови. 

Одним з основних є комунікативний підхід.

Комунікативний підхід – це підхід до навчання іноземної мови, 

який почав інтенсивно досліджуватись відомими науковцями 

Робертом Ленгсом (США) та  Генрі Уідоусоном (Англія) у 70-х 

роках ХХ ст. і набуває своєї популярності в Україні в теперішній 

час. На етапі реформування мовної освіти присутній перехід від 

репродуктивного способу навчання до продуктивного, тобто від 

засвоєння готової інформації до формування комунікативної 

компетенції [6, с. 239]. 

Основою цього підходу є розвиток комунікативної мовленнєвої 

компетенції учня, оскільки кінцевим завданням вивчення 

іноземної мови є вміння відтворити вивчене, тобто спілкуватись 

і взаємодіяти у певному середовищі. Учень має усвідомлювати, 

з якими людьми (вік, стать, соціальний статус, кількість тощо), в 

якому місці, в який час та на яку тему він буде вести розмову для 

того, щоб визначити, який стиль мовлення використовувати [11, 

с. 36].

Характерні риси комунікативного методу:

- індивідуалізація, або персоналізація, а саме коли поданий 

для вивчення матеріал залучає попередній досвід та навички 

учня;

- функціональність, тобто опора на певну систему мовленнєвих 

засобів;

- відтворення реальних ситуацій;

- підбір вчителем інформації, яка є максимально 

інформативною, сучасною та цікавою для учня;

- регулярна робота учнів в парах чи групах, щоб заповнити 

інформаційну прірву між співрозмовниками;

- використання автентичних навчальних матеріалів;

- інтеграція мовних навичок з самого початку вивчення мови у 

іграх, які залучають читання, говоріння, слухання та письмо 

[6, с. 240].

Таким чином, головна мета комунікативного підходу є 

оволодіння мовленнєвими навичками, які учень потім зможе 
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практично використати у певній комунікативній ситуації реального 

життя. Вчитель має навчити учня вільно спілкуватись іноземною 

мовою, розвивати усне мовлення.

Комунікативний метод навчання мовленнєвої діяльності 

включає в себе декілька принципів, а саме принцип мовленнєво-

розумової діяльності (розумова активність учня та практичне 

використання мови), принцип ситуативності (відтворення реальних 

ситуацій життя, в яких учні можуть спілкуватись), принцип 

новизни (розвиток динамічності мовлення, вміння реагувати на 

подану інформацію) [1, с. 15].

Втілення даного підходу для розвитку усного мовлення в 

межах старшої школи може мати різноманітні прояви. Один з 

них – використання інформаційно-комунікаційних технологій на 

уроках англійської мови.

Загальне визначення терміну «інформаційно-комунікаційні 

технології» (ІКТ) полягає в тому, що вони передбачають інтеграцію 

телекомунікацій, комп›ютерів, програмного забезпечення, 

накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють 

користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, 

передавати та змінювати інформацію. Цей термін вперше був 

вжитий в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду 

Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного 

навчального плану Великої Британії в 2000 році [3].

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті це «сукупність 

методів, засобів і прийомів, що використовуються для добору, 

опрацювання, зберігання, подання, передавання різноманітних 

даних і матеріалів, необхідних для підвищення ефективності 

різних видів діяльності учнів на уроці» [4].

ІКТ - це технології опрацювання інформації за допомогою 

комп’ютера та телекомунікаційних засобів. Впровадження ІКТ в 

учбовий процес стимулює інтерес до навчальної діяльності, сприяє 

формуванню логічного та творчого мислення, сприяє розвитку 

мовних здібностей учнів та формуванню інформаційної культури 

[9, с. 13].

На уроках англійської мови ІКТ використовуються для пошуку 

та отримання додаткової інформації; розширення та поглиблення 

знань з використанням системи Інтернет, більш повного 
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задоволення особистісно-орієнтованих запитів учнів; формування 

та закріплення навичок, прийомів, способів, умінь їх застосування; 

комплексного застосування ІКТ з іншими видами дидактичних 

засобів.

Форми використання ІКТ на уроках англійської мови:

· використання Інтернету,

· компакт-дисків для виконання практичної роботи, проекту, 

написання реферату,

· виконання будь-якого творчого завдання;

· використання на уроці мультимедійних можливостей 

комп›ютера, що слугує наочним посібником [9, с. 14].

Девід Гордон Сміт та Ерік Бабер у своїй книзі «Навчання 

англійської за допомогою інформаційних технологій» пропонують 

впроваджувати наступні технології на уроках:

¾  Email листування;

¾  Вебквести;

¾  CDROMs;

¾  Текстові чати в мережі Інтернет;

¾  Аудіо- та відео-конференції;

¾  Блоггінг;

¾  Програмне забезпечення;

¾  Інтерактивні онлайн підручники;

¾  Клавіші швидкого доступу на клавіатурі [10, с. 4].

Сьогодні існує велика різноманітність мультимедійних 

навчальних програм і курсів для вивчення англійської мови. 

Робота з цими програмами дозволяє студенту краще зрозуміти 

запропоновані теми, проконтролювати свої знання та посприяти 

покращенню рівня усного мовлення. Існує кілька типів 

комп›ютерних програм. Демонстраційні комп›ютерні програми 

дозволяють наочно представити новий навчальний матеріал. 

Інформаційно-навчальні програми використовуються для 

формування основних понять, відпрацювання основних умінь і 

навичок шляхом їх активного застосування в різних навчальних 

ситуаціях. Так звані тренажери використовуються для закріплення 

матеріалу та відпрацювання навичок, а також дають можливість 

індивідуалізувати процес навчання. Засоби ІКТ дозволяють 

підняти на якісно новий рівень процеси, пов›язані з вимірюванням 
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знань тих, хто вивчає англійську мову. Контролюючі програми 

дозволяють оцінити знання і уміння кожного студента в групі, а 

методи тестування постійно удосконалюються [7].

За дидактичною метою навчальні комп’ютерні програми 

поділяють на такі основні групи:

· Програми для засвоєння нового матеріалу (пояснення 

теоретичних засад – гіпотез, теорій, закономірностей; 

введення нових термінів і понять; ознайомлення з 

відповідними об’єктами та явищами; встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків та залежностей).

· Програми для формування практичних умінь і навичок 

(практичні та самостійні роботи до кожної теми або розділу).

· Програми для розширення та поглиблення знань (майстер-

класи, історичні довідки, словник, перелік рекомендованої 

літератури тощо).

· Програми-тренажери (повторення провідних понять, 

правил, об’єктів з паралельним здійсненням самоконтролю 

рівня їхнього засвоєння).

· Програми для поточного й тематичного оцінювання 

навчальних досягнень (різнопланові контрольні завдання 

для визначення рівня засвоєння матеріалу з елементами 

корекції знань) [2, с. 25].

Для того щоб виявити всі характеристики інформаційно-

комунікаційних технологій та їх вплив на розвиток усного 

мовлення учнів старших класів ми мали змогу провести 

педагогічне дослідження. У ньому брали участь учні 10-го класу 

загальноосвітнього закладу. Два тижні навчання проводилось 

без використання ІКТ, а наступних два тижні – з використанням. 

Це дало нам змогу прослідкувати позитивні та негативні риси 

впровадження новітніх технологій в шкільне середовище.

Переваги використання ІКТ: за короткий час учень спроможний 

засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Ми пропонували 

учням ознайомитись з новою темою, виконуючи вебквести та 

доповідаючи про результати однокласникам; закріплювати 

матеріал, проводячи відео-конференції з учнями інших класів; 

використовувати інтерактивні можливості підручників. Це 

збільшило мотивацію учнів до спілкування, комунікації, цим 
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самим розвиваючи усне мовлення.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 

вивченні іноземної мови, безсумнівно, має велике практичне 

значення: вони є ефективним засобом візуалізації навчального 

матеріалу, дозволяючи вчителю реалізувати свій творчий потенціал; 

допомагають вчителю у здійсненні особистісно-орієнтованого 

підходу до навчання; сприяють розширенню кругозору учнів і 

підвищення їх культурного рівня; є засобом підвищення мотивації 

до вивчення предмета; стимулюють пошукову діяльність учня і 

сприяє розвитку його творчих здібностей та є засобом розвитку 

усного мовлення.

Під час використання ІКТ, ми помітили, що організація 

самостійної роботи учнів з допомогою інформаційних 

технологій забезпечує оптимальну для кожного конкретного 

учня послідовність, швидкість сприйняття матеріалу, можливість 

самостійної організації роботи; формує навички аналітичної і 

дослідницької діяльності; забезпечує можливість самоконтролю 

якості здобутих знань і навичок; заощаджує час учня.

Проте, поряд з перевагами, виникають різні проблеми, 

як при підготовці до уроків з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, так і під час їх проведення. На нашу 

думку, основними труднощами при застосуванні ІКТ є відсутність 

комп’ютера з належним функціоналом в користуванні учнів і 

вчителів; не відведений час самостійних занять у комп’ютерних 

класах; недостатня комп’ютерна грамотність вчителя та учнів; 

відсутність контакту з учителем інформатики; у робочому 

графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей 

Інтернету; складно інтегрувати комп’ютер у поурочну структуру 

занять та календарно-тематичне планування; учні можуть часто 

відволікатися від навчальної діяльності на ігри, музику, перевірку 

характеристик ПК і т.д.

Незважаючи на це, у вчителя та учня є багато напрямів 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій на 

уроках англійської мови, наприклад мережа Інтернет, комп’ютер, 

компакт-диски, мультимедійні презентації і т.д. При правильному 

інтегруванні новітніх засобів навчання та технологічній обізнаності 

викладача, можливо побудувати процес навчання таким чином, 
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щоб уникнути можливих проблем, або ж з легкістю їх вирішити.

Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - 

одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового 

освітнього процесу. У вітчизняній загальноосвітній школі в 

останні роки комп’ютерна техніка й інші засоби інформаційних 

технологій стали все частіше використовуватися при вивченні 

більшості навчальних предметів.

Інформатизація істотно вплинула на процес отримання знань. 

Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних 

дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість 

сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів 

знань. Отже, використання засобів ІКТ при навчанні англійської 

мови дає можливість створення індивідуальної освітньої траєкторії 

та розвитку необхідних вмінь та навичок.
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INTENSIFICATION OF THE PROCESS OF TEACHING 

A FOREIGN LANGUAGE USING GAME TECHNOLOGIES IN 

HIGHER EDUCATION

Статтю присвячено питанням інтенсифікації процесу навчання 

іноземної мови за допомогою використання ігрових технологій у 

вищих навчальних закладах. У статті висвітлюються позитивні 

моменти і даються деякі поради щодо удосконалення процесу 

навчання за допомогою ігрових технологій у внз.

Ключові слова: інтенсифікація, процес навчання, ігрові 

технології, вищі навчальні заклади.

Статья посвящена вопросам интенсификация процесса 

обучения иностранному языку при помощи использования 

игровых технологий в высших учебных заведениях. В статье 

освещаются позитивные моменты и даются некоторые советы 

относительно усовершенствования процесса обучения с 

помощью игровых технологий в вузах. 

Ключевые слова: интенсификация, процесс обучения, 

игровые технологии, высшие учебные заведения.

The article is devoted to the issues of intensifi cation of the process 

of learning a foreign language with the help of  gaming technologies in 

higher education. The article highlights the positive aspects and gives 

some tips on improving the learning process with the help of gaming 

technologies in universities. 

Gaming technologies of learning a foreign language contribute 

to the creation of an active, businesslike, necessary emotional 

environment. They help students to develop the ability to communicate 

on the subject of the language being studied, the ability to quickly fi nd 

the necessary lexical units and terms, the keys to solve a problem in a 

game situation, sociability, concentration in the right situations, a sense 

of confi dence in their abilities, the ability to express their thoughts by 
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means  of a foreign language, an assessment of the likelihood of using 

the knowledge gained in the chosen future specialty. 

The game, according to scientists, is a type of developing social 

activity, a form of learning social experience, one of the complex features 

of a person. Thus, the game can be viewed as a socio-pedagogical 

phenomenon. The originality of the game activity is manifested in unity 

with the practical activity and therefore is active, eff ective. The game 

reproduces not only the techniques and methods of work, but also many 

other human manifestations that refl ect life in all its diversity. 

The game of students can be viewed as  a social and cultural 

phenomenon that is inherently associated with training and education 

as a personality-oriented activity. Naturally, the game of students is 

perceived as a natural type of their activities. 

Keywords: intensifi cation, learning process, gaming technology, 

higher education institutions . 

 

Formulation of the problem in general. The modern stage of 

society’s development is associated with the processes of globalization 

and integration, which require specialists not only to be competitive 

in the labour market, but also to master at least one foreign language. 

Mastering  foreign languages   opens up new opportunities for students, 

because it enables them to participate in exchange programs,  to 

accumulate knowledge on the future specialty, to learn about advanced 

technologies and to expand their own outlook. For students of 

upper courses and postgraduates, a foreign language is required for 

participation in international conferences and work with literature on 

the subject of coursework, diploma thesis or dissertation. The above 

factors require continuous improvement of approaches to teaching 

discipline and intensifi cation of the educational process; in this respect, 

the use of gaming technologies has an enormous potential [1].

Presentation of the main research material. Gaming technologies 

of learning a foreign language contribute to the creation of an active, 

businesslike, necessary emotional environment. They help students 

develop the ability to communicate on the subject of the language being 

studied, the ability to quickly fi nd the necessary lexical units and terms, 

the keys to solve a problem in a game situation, sociability, concentration 
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in the right situations, a sense of confi dence in their abilities, the ability 

to express their thoughts in a foreign language, an assessment of the 

likelihood of using the knowledge gained in the chosen future specialty, 

etc. 

The game, according to scientists, is a type of developing social 

activity, a form of learning social experience, one of the complex 

features of a person. Thus, the game can be viewed as a socio-

pedagogical phenomenon, an accessible way for students to increase 

their knowledge and master the world [7, 89].The originality of the game 

activity is manifested in unity with the practical activity and therefore 

is active, eff ective. The game reproduces not only the techniques and 

methods of work, but also many other human manifestations that refl ect 

life in all its diversity. 

The game of students can be considered as a socio-cultural 

phenomenon, which is inherently associated with training and education 

as a personality-oriented activity [8, 36]. Naturally, the game of 

students is perceived as a natural type of their activities (socio-cultural, 

communicative, correctional, entertaining, etc.). On the other hand, the 

game acts in a holistic educational process, as a means, principle, and 

method of organizing the life activity of student groups [9, 23]. 

The algorithm of the organization of the game includes: the choice 

of the game and its design; game off er to students; equipment of the 

gaming environment; breakdown into teams, groups; distribution of 

roles in the game; distribution of the main process of the game and 

the development of the game situation; the possibility of correcting the 

relationships of students in the game; completion of the game; result 

and analysis of the game. 

The most common categories of game learning include: research, 

simulation games and non- simulation, based on the principles of 

problematic character, personality activity in learning, connection 

between theory and practice, the development of creative individuality 

in group work. The game activates the mental activity of students, allows 

to make the new process attractive and interesting, it has an emotional 

impact on the trainees. All this in aggregate is, in our opinion, a 

powerful incentive to increase the eff ectiveness of the learning process, 

a guarantee of high-quality mastery of the studied subject. 

A business training game, as a rule, acts as a form of recreating 
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professional activities, modeling relationship systems characteristic of 

this type of practice, and high-grade and high-quality knowledge of the 

subject within the program of study. According to the conclusion of 

many domestic and foreign psychologists and educators, an abstract 

method of teaching the subject, formal training turns into a rite of 

meaningless cramming, and the knowledge communicated to students 

has little in common with real life [1, 87].

The traditional practice of learning views its most important task in 

engaging students in the social and systematic experience of mankind. 

At the same time, the student turns out to be cut out of the space-time 

context, from the context of life and activity, and the goals of mastering 

already acquired knowledge are being imposed on him. Such educational 

information becomes the beginning and end of student activity. 

The strongest motivating factor in gaming technology training are 

the teaching methods that satisfy the need of students for the novelty 

of the material being studied, the variety of exercises performed. 

The use of various techniques, in turn, helps to fi x the phenomena 

associated with the studied subject in memory, to create persistent 

visual and auditory images, to maintain the interest and activity of the 

students. In philosophy, it is generally accepted that knowledge is a 

proven result of the knowledge of reality, its correct refl ection by a 

man, which became a guide to action. This means that knowledge is not 

transcoding information into the language of brain structures. In order 

for information to become knowledge, the student must understand its 

meaning, that is, to restructure its past experience in view of the obtained 

new content in situations that are refl ected in this information. To form 

a creative thinking, a creative individual  of the student’s personality, 

which is an essential attribute of the learning process with the usage of a 

professionally-oriented technology, the leading element is an unknown 

new knowledge, pattern or method of competent action that he has to 

learn independently or with the help of a teacher. 

         In accordance with the above, vocational training in a foreign 

language should be organized in such a way that learning activities 

act as a means for solving “ quasi-professional ” tasks by students. 

Modeling in educational activities situations close to reality allows 

fi nding the right solutions to professional and objective problems, being 

at the same time one of the eff ective ways to intensify the educational 
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process. 

One of the ways to simulate communication in the profi le of the 

studied subject is speech games. The use of speech games in the process 

of teaching students a foreign language convinces that didactic games 

in higher education perform all four functions assigned to D. B. Elkonin 

, acting as: a means of development of the motivational sphere; a means 

of knowledge; a means of mental action and a means of developing 

arbitrary behavior. The game always involves making a decision - what 

to do, what to say, how to win. It is in the game that students learn social 

functions and norms of behavior. According to A.A. Verbitskiy game 

leads to the development [2, 15]. The developmental value of the game 

lies in its very nature, for the game is always emotions, and where there 

are emotions, there is activity, there is attention and imagination, there 

is activated thinking. 

Teaching the subject as a communication of like-minded people 

requires collective activity with regard to personal and interpersonal 

relations: a teacher is a group, a student is a student, a teacher is a 

student, a student is a group. The educational process, especially with 

vocational-oriented training, causes the interaction of all those present 

in the classroom. In this case, group activity has a positive eff ect on the 

personality of the student. With intensive study of the subject with the 

use of professionally-oriented technology of teaching, the teacher and 

students enter into certain social relations with each other. Success in 

such a study of the subject is the result of the collective use of all the 

opportunities for learning. 

Language games as a kind of speech games not only contribute 

to the intensifi cation of students actions in the classroom in a foreign 

language, but also develop their speech initiative. The gaming 

technology in a foreign language class allows to repeat and consolidate 

the learned lexical units and typical phrases, to diversify the forms of the 

lesson and to maintain the attention of students in the classroom. When 

conducting classes in a game form, it is advisable to use the exercises 

on the communicative assimilation of new terms, the most commonly 

used idiomatic expressions, the accumulation and active mastery of 

vocabulary for business communication within the topic being studied. 

For practicing  professionally signifi cant listening skills, special 

language exercises are included in the used language games, which 
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are focused on developing the skills to perceive, record and process 

the information related to the subject under study and its specifi city. 

Experience shows that in order to work out forms of business 

communication, to form skills to operate with knowledge on the 

topic being studied in specifi c situations of the business professional 

community  the most productive are communication exercises in the 

dialogue mode. 

The technology of using games is a form of activity in conditional 

situations, aimed at recreating and assimilating social experience, 

formed in socially fi xed ways of doing things, in objects of science and 

culture. 

A distinctive feature of the game activity is its voluntariness, high 

activity and contact dependence of students. This is a special sphere 

of human activity, in which a person pursues no other goals than 

obtaining pleasure, satisfaction from the manifestation of his physical 

and spiritual abilities. 

The variety of speech games we used was explained by a number 

of circumstances, in particular by the fact that in the practice of 

professional-oriented technology of teaching a foreign language by 

other authors, there is no professional-pedagogical orientation. So, E.I. 

Passov recommends the use of games in teaching a foreign language to 

achieve the following goals: a) the formation of certain skills ( in  an 

example of the skill of posing a question when playing a puzzle); b) the 

development of certain speech skills, for example, after the studying 

of the topic “Housing” (students are interested in the game with the 

arrangement of furniture in the new apartment); c) learning the ability 

to communicate (for example, holding a competition for the most polite 

interlocutor or the most sociable person in the group); d) development 

of necessary abilities and mental functions ( for example, when playing 

a game for checking attention); e) the acquisition of new knowledge in 

the fi eld of geography and language, which uses quizzes, lotto, travel, 

contests); f) memorization of speech material (for example, playing 

on the accompaniment of words with facial expressions and gestures, 

rhyming games, etc.) [5, 37]. 

In the process of learning a foreign language, we fi lled the future 

teachers of a foreign language with both their gaming speech activity 

and methodological content so that in the course of teaching the 
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necessary material on the subject they would be in the position of active 

creators of learning situations. In order to organize the future teachers 

of reproducing and creative activity of students in  combination, the 

new game is started by the teacher, who plays the role of lead, and then 

this role is conveyed to a well-prepared student. 

In our opinion, to get the most eff ect from the game it is advisable to 

organize it in the form of competition. With the help of games, you can 

solve either a particular  task - to improve phonetic, lexical, grammatical 

skills, etc.) or a whole range of tasks: to form speech skills, develop 

observation, attention, creative abilities, etc. 

It is conditionally possible to subdivide all games into language 

and speech games. In terms of terminology, language games should 

be distinguished from speech or communicative games, educational 

games and business games. 

Language games - a type of game tasks intended for the formation 

of pronunciation skills, lexical and grammatical skills and training of 

language phenomena. 

Communicative or speech games are a type of game tasks, the 

purpose of which is to organize foreign language communication in the 

course of a communicative task. 

Role-playing games are a type of game tasks that envisage the 

assignment of students to roles and the playing out of a communication 

situation in accordance with the theme and roles of students. In role-

playing games there is usually no problem situation. 

Educational games are educational games in which the participants 

in the game learn the content of the subject matter. 

Business games are usually used when teaching professional 

communication to create diff erent situations of communication. In 

business games, a tense confl ict situation is set. Business games 

allow the teacher to form not only professional skills and abilities, but 

also certain moral qualities of the personality: businesslike manner, 

effi  ciency, integrity, etc. 

A characteristic feature of the game is its diversity. On the one 

hand, the player performs speech activity, the implementation of 

which requires actions related to solving very specifi c, and often non-

standard tasks, on the other hand, a number of aspects of this activity 

are conditional, allowing you to distract from the real situation with its 
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responsibility and numerous prior circumstances. Diversity causes the 

developing eff ect of the game, helps to relieve psychological stress, 

because in case of failure the game can be repeated several times, which 

is not always possible in real life. For people who are focused on results, 

life failures are depressing factors that slow down the development of 

the personality. The game also contributes to the development, enriches 

life experience, creates prerequisites   for success in real life. 

The game, causing interest and activity of students, gives them the 

opportunity to express themselves in an exciting activity, contributes to 

a more solid memorization of terms, concepts and rules on the subject 

under study. Knowledge of educational material is a prerequisite for 

active participation in the game, and often a prerequisite for winning. 

So the game is  used in vocational-oriented training, it makes it possible 

not only to improve already learned, but also to acquire new knowledge, 

since the desire to win makes you think of and remember everything 

that has been learned before. Another favorable condition for the game 

is its availability to students. The game, activating the desire of students 

to contact each other and the teacher, creates a situation of equality in 

speech partnership, thereby destroying the traditional barrier between 

the teacher and the students. 

Obviously, the important thing is the ability of the teacher to 

captivate, “infect” the students with the game. To do this, the teacher 

must be very enthusiastic. Fixing errors should be carried out by the 

teacher imperceptibly, without distracting students from the game, an 

error analysis is done after the end of the game. 

The logic of the game activity represents a certain sequence of 

actions: the teacher’s operations in selecting, developing, preparing 

games, including students in the game activity, implementing the game 

itself, summing up the results of the game. For each type of game there 

is its own specifi cs of implementation. But in each of them there are 

typical operations and actions. 

A business game, which is a special form of modeling a holistic 

educational process, as our experience shows, is based on knowledge of 

pedagogical theory. Designing and conducting a business game requires 

consideration of such criteria as: material problematics, simulation, 

game modeling, joint activities, communication, dialogue, and 

diversity. A business game allows to create  subject and social contexts 
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in future professional activities, and thus simulate, in our opinion, more 

adequate conditions for the development of the personality of a future 

professional, especially in the fi eld of intercultural communication, as 

compared to traditional training. 

The social order of the society determines the goals of teaching 

a foreign language. In recent years, the requirements for the level of 

training of teachers and teachers of a foreign language have sharply 

increased. The fi rst priority is learning a foreign language as a means 

of communication. A graduate of a language department is no longer 

just a foreign language teacher, instructor or translator, but, above 

all, a universally educated specialist in international communication. 

Therefore, the business game in the educational process should be 

subordinate to the goals and objectives of training qualifi ed specialists, 

developing, complementing and improving their professional skills. 

In a real educational process in high school business game allows 

to solve many tasks simultaneously. This, as a rule, is a logical 

continuation of a specifi c theoretical topic, a practical addition to it, as 

close as possible to real conditions,  it contains novelty and problems 

for solving; saturated with the necessary intellectual and emotional 

readiness of the participants to the game and creating an atmosphere of 

ease and search. We have repeatedly tested in the practice of teaching 

students the conditions for the eff ectiveness of educational games. 

We consider them the following: the content of the game should 

correspond to the level of preparation of the participants, the tasks of 

the participants, the rules of the game; the forms of the game (dispute, 

interview, press conference, etc.) and the goals of the game should be 

defi ned (generalization and fi xation of the covered topic, activation of 

certain vocabulary on the most important topic, etc.); roles must be 

distributed, variants of potential decisions should be  revealed; stages 

of the game with the allocation of the required time must be defi ned; 

the availability of the necessary props for the game should be checked. 

In our practice in experimental groups, we mainly used predominant 

game training or pure game training. Under the game teaching, including 

the future profession, we have designed a technology of training in 

which the preference is given to the game, as the most eff ective form 

of education. As a result of this experimental teaching, in addition to 

the qualities mentioned above, the following features were identifi ed, 
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which make it possible to consider language and speech games as one 

of the most eff ective factors: 

- the intensifi cation of the educational process due to the preferential 

use of game learning is most eff ective and economical, since in this 

case, as a rule, no large expenditures are required to acquire means of 

its maintenance, and the form of the game itself is closest to the real 

professional conditions of future specialists; 

- gaming training allows to design the learning process as a set of 

games of diff erent levels, purpose and complexity, while pursuing the 

only goal - to prepare highly qualifi ed specialists who meet all modern 

requirements and are able to start fulfi lling their professional duties in 

full and on high professional level; 

- educational games, by their nature and qualities, most successfully 

and eff ectively interact with other factors of educational and 

methodological support, can be used at any stage of teaching a foreign 

language. 
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Альона Шиба
(Чернівці)

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СИСТЕМНО-

ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ

Анотація. У статті розглядаються умови професійної 

підготовки майбутнього вчителя іноземної мови. Автор уточнює 

поняття системно-діяльнісного підходу, обґрунтовує його 

значимість в процесі навчання. Виявлено, що системно-діяльнісний 

підхід надає цілісності, наукової обґрунтованості та системності 

професійній підготовці майбутнього педагога. Самостійного, 

відповідального фахівця, спроможного відповідати вимогам часу 

можна підготувати лише в умовах відкритої освітньої системи, 

адже відкрита система постійно взаємодіє з навколишнім 

середовищем, джерело її існування лежить поза її межами.  

Автор також аналізує вплив інтерактивних методів на 

результативність навчання. Доведено, що інтерактивне навчання 

в умовах системно-діяльнісного підходу сприяє підвищенню рівня 

мотивації студентів, опануванню способів професійної діяльності 

в умовах, максимально наближених до реальних, мотивації 

творчості у професійній діяльності.

Ключові слова: дидактичні принципи, системний підхід, 

діяльнісний підхід, системно-діяльнісний підхід в навчанні, 

професійна підготовка вчителя, інтерактивне навчання.

Alona Shyba  PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE 

FOREIGN LANGUAGE TEACHER IN CONDITIONS OF 

SYSTEM-ACTIVITY APPROACH

Summary. The article deals with the conditions of future foreign 

language teachers’ training. The author clarifi es the concept of system-

activity approach, substantiates its importance in the academic process. 

It is revealed that the system-activity approach makes the process of 

future foreign language teachers’ training more integral, scientifi cally 

oriented and systematic. A competent responsible specialist, able 
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to meet the demands of the time, can only be prepared in an open 

educational system. The reason for this is because the open system 

constantly interacts with the environment, its source of existence lies 

beyond its borders. 

It is stated in the article that the activity approach in the process 

of future teachers’ training allows to direct students to independence 

in learning; to teach them to eff ectively organize their activity; to set 

the goal and achieve its realization; to be able to apply analysis and 

synthesis not only for carrying an individual research, but for using 

them while solving practical tasks, evaluating the results of their 

activities. 

The author also analyzes the impact of interactive methods on the 

eff ectiveness of learning. Interactive learning is viewed both as the 

process of collective cognition, where knowledge is acquired as a result 

of collaborative activities, and as the use of the latest information 

technologies in the academic process. The application of a number 

of interactive technologies is described, such as the technologies 

of cooperative and collective-group learning, situational modeling 

and processing of discussion questions, as well as informational and 

communication technologies. 

It is proved that system-activity approach to training future teachers 

by means of interactive technologies helps increase the level of students’ 

motivation and creates favorable conditions for mastering their future 

professional skills.

Keywords:  didactic principles, system approach, activity approach, 

system-activity approach in teaching, teacher’s professional training, 

interactive learning. 

Постановка проблеми. Вивчення іноземних мов набуває 

особливого значення у зв’язку з прискоренням глобалізаційних 

процесів у світі та налагодженням міжнародних контактів України 

з іншими державами. Увага науковців спрямована на підготовку 

компетентних фахівців, які зможуть бути гідними посередниками 

у будь-яких ділових та культурних контактах з іноземними 

партнерами. Завданням кожного педагога є мотивувати студента 

до досконалого вичення іноземної мови, постійного розвитку та 

самовдосконалення через активну діяльність та самопізнання. 
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Постає питання, як зробити навачння не тільки продуктивним, 

результативним, а й цікавим.

Аналіз досліджень і публікацій. Вагомими дослідженнями 

вивчення іноземної мови є роботи українських та зарубіжних 

методистів, зокрема таких як О. Бігич, І. Бім, Н. Гальскова, 

М. Ільїн, С. Ніколаєва, Ю. Пасов, Д. Браун, В. Кук, Д. Річардс. 

Інноваційні методи та технології навчання, інтерактивні включно, 

вивчали М. Волошинова, О. Голубкова, Т. Коваль, О. Пометун, 

Т. Сердюк, С. Ступіна. Педагогічну систему досліджували В. 

Бондарєв, Т. Жижко, С. Омельченко, В. Стєпанова. Вважаємо, 

що у контексті сучасних глобалізаційних процесів докладнішого 

аналізу потребує вплив системного та діяльнісного підходів на 

ефективність інтерактивних методів навчання, що застосовуються 

в процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови.

Мета статті. Основною метою цієї роботи є виявлення 

ефективності професійної підготовки майбутнього вчителя 

іноземної мови в умовах системно-діяльнісного підходу організації 

навчання. 

Виклад основного матеріалу. Ефективне вивчення іноземних 

мов здійснюється за умов дотримання певних дидактичних 

принципів: активності, індивідуального, свідомого підходу, 

міцності засвоєння знань, системності та творчості. Окрім 

зазначених вище, особливо важливим є принцип системно-

діяльнісного підходу.

Системно-діяльнісний підхід поєднує в собі два поняття 

– «системний підхід» та «діяльнісний підхід». Дотримання 

системного підходу, який розвивається в межах кібернетики, 

загальної теорії систем, системного аналізу та синергетики, на 

даний час є досить популярним у різноманітних галузях. Не є 

винятком і педагогіка.

В основі системного підходу в педагогіці лежить постулат про 

те, що вивчення та вплив на педагогічні об’єкти слід здійснювати, 

враховуючи той факт, що вони є системами, які мають у 

своїй структурі ряд нелінійно взаємопов’язаних елементів, 

які, перебуваючи у взаємодії між собою а також з оточуючим 

середовищем, утворюють цілісність. Звернення до системного 

підходу дає можливість виявити найбільш суттєві чинники та 
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взаємозв’язки у педагогічній системі, розробляти методику 

педагогічного дослідження з урахуванням цих чинників, виявляти 

недоліки та усувати їх. Педагогічній системі, як і будь-якій іншій, 

властиві певні якості.

Цілісність педагогічної системи виявляється у неможливості 

звести властивості усієї системи до властивостей її окремих 

елементів і навпаки [1]. Таким чином, можна зробити висновок про 

те, що, готуючи майбутнього вчителя іноземної мови, потрібно 

навчати його не окремим предметам, які безсумнівно виявляються 

корисними самі по собі, а зміцнюючи міжпредметні зв’язки та їх 

практичне спрямування, дати студенту можливість сформувати 

цілісне уявлення про майбутню професійну діяльність. 

Структурність педагогічної системи виявляється у тому, що 

її можна описати шляхом виявлення зв’язків і відношень між її 

елементами, а ієрархічність полягає в тому, що кожен її елемент 

виявляється як частиною іншої, більш широкої системи, так і сам 

є системою. Множинність описів педагогічної системи, яка також 

є однією із суттєвих якостей педагогічної системи, спричинена 

тим, що вона є складним ієрархічним утворенням, яке складається 

з багатьох підсистем і вимагає багатьох моделей для опису різних 

її аспектів [1]. Зважаючи на вищезгадані якості, найбільш плідні 

результати для розвитку педагогічної науки дає використання 

принципів системного підходу у побудові та вивченні моделей 

педагогічної діяльності, які ми використовували у процесі 

навчання англійської мови, використовуючи при цьому засоби 

інтерактивних технологій.

Системи, відповідно до однієї з класифікацій, розподіляються на 

відкриті й закриті. Закрита система ізольована від навколишнього 

середовища, джерело її функціонування знаходиться всередині неї. 

Традиційну систему освіти можна віднести до такого типу систем. 

В. Стєпанова відмічає, що в стабільні періоди суспільного розвитку 

така система, спрямована на підготовку вузького спеціаліста для 

роботи в стабільному секторі економіки, виправдовує себе, однак 

під час науково-технічної революції повністю вичерпав свою 

ефективність [4].

У наш час стрімкого розвитку технологій, з величезним 

потоком нової інформації, швидкою зміною умов та подій 
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ставляться нові вимогии і до вчителя. Нині важливо підготувати 

фахівця, спроможного  відповідати викликам 21 століття. Він 

має бути здатним постійно і грамотно вивіряти свою діяльність, 

приймати відповідальні рішення та коригувати недоліки. Такого 

фахівця можна підготувати лише в умовах відкритої освітньої 

системи, адже відкрита система постійно взаємодіє з навколишнім 

середовищем, джерело її існування лежить поза її межами. 

Система вищої освіти повинна знаходитись у постійній 

взаємодії з іншими системами всередині держави та й поза її 

межами: економічною, соціальною, політичною, правовою, 

охорони здоров’я та багатьма іншими, які й створюють середовище, 

у якому вона існує. Лише в результаті такої динамічної взаємодії 

вона зможе виконувати свою прогностичну функцію і готувати 

фахівців не для вчорашнього дня, а для сьогодення та майбутнього. 

Л. Черноватий, обґрунтовуючи принципи підготовки 

кваліфікованих фахівців у світлі вимог державної національної 

програми «Освіта», зазначає, що відкритість системи освіти полягає 

у відсутності замкнутості в національних межах, інтенсивному 

обміні досвідом, критичному вивченні і раціональному 

запровадженні закордонного досвіду підготовки спеціалістів [5, с. 

16].

Готуючи компетентного педагога, конкурентоспроможного 

на сучасному ринку праці фахівця, ми спонукали студентів до 

активного навчання та спілкування на практичних заняттях з 

англійської мови. Саме таке ставлення до навчання виховується в 

межах діяльнісного підходу.

Діяльнісний підхід в педагогіці розвинувся на основі положень 

теорії діяльності, яку, починаючи з 20-х років минулого сторіччя 

розробляли такі вчені як Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський, 

О.М. Леонтьєв, В.М. Мясіщєв, С.Л. Рубінштейн, Г.П. Щедровицький 

та ін. Головною ідеєю, навколо якої відбувався розвиток 

діяльнісного підходу є постулат про єдність свідомості і діяльності, 

а також твердження, що діяльність є визначальним чинником у 

розвитку свідомості. Таким чином, за умови діяльнісного підходу 

лише в процесі діяльності відбувається розвиток особистості, 

кульмінацією якого стає рівень самоактуалізації. Діяльнісний 

підхід в освіті розглядається як філософська основа для розробки 
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різноманітних систем, технологій, методичних прийомів, на 

його ідеях побудовані, наприклад, система Д.Б.Ельконіна – 

В.В.Давидова, «Школа 2100» та ін. 

Застосування діяльнісного підходу в процесі підготовки 

майбутнього педагога дає змогу спрямувати студента до 

самостійності у навчанні, навчити ефективній організації своєї 

діяльності, ставити мету й домагатись її виконання, здійснювати 

не лише самостійний пошук, аналіз, синтез та оцінку нових знань, 

а й застосування їх для вирішення відповідних практичних задач, 

оцінювати та коригувати результати своєї діяльності. Такий підхід 

виявляється найбільш сприятливим для використання не лише 

тому, що він відповідає духу нашої епохи з її надзвичайно швидким 

темпом та активністю життя, але й тому, що він задовольняє 

потреби творчого оволодіння новими знаннями та досвідом. 

Ключовим засобом прогресу в процесі реалізації діяльнісного 

підходу вважаємо проблемну ситуацію, яка й дає змогу отримати 

новий досвід в процесі спеціально організованої діяльності. Тому, 

здійснюючи формування професійної компетентності майбутніх 

учителів іноземної мови, ми віддавали перевагу проблемно-

пошуковим технологіям (проблемна лекція, навчальна дискусія, 

ділова гра, навчальне проектування та ін.), а також спонукали 

студентів до виявлення активності (рольова гра, модерація, 

руханка, case study та ін.)

Реалізовуючи ідеї системного та діяльнісного підходів, ми 

організували умови студентам, які дозволили відчути себе 

учасником педагогічної діяльності, набувати реального досвіду, 

виявляючи активність у навчальній, професійній та квазі 

професійній діяльності. Максимально наблизити навчальну 

діяльність до умов професійної діяльності вчителя іноземної 

мови дозволило застосування інтерактивних технологій навчання. 

Інтерактивне навчання передбачає постійну активну взаємодію 

студента з викладачами та іншими студентами, користування 

різноманітними ресурсами системи Інтернет, банками даних, 

електронними офф-лайн та онлайн словниками та перекладачами, 

обмін досвідом з колегами з усього світу тощо.

Інтерактивне навчання є одним із сучасних напрямків активного 

навчання. Існує дві основні тенденції у тлумаченні цього поняття:
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1. Розуміння інтерактивного навчання як процесу 

колективного пізнання, де знання здобуваються в процесі 

спільної навчальної діяльності на основі діалогу чи полілогу. У 

такому разі наявний досвід і знання студентів слугують основою 

для продукування нового знання, яке здобувається в процесі 

цілеспрямованої і якісно організованої навчальної взаємодії, 

у якій студенти частково виконують функцію викладача, тим 

самим підвищуючи рівень навчальної мотивації та продуктивність 

навчання. У такому розумінні це поняття зустрічається, 

наприклад, у працях О. Пометун та Л. Пироженко, які вказують, 

що інтерактивна модель навчально-виховного процесу передбачає 

використання інтерактивних технологій за різних форм організації 

навчання і визначають інтерактивну технологію навчання як таку 

організацію навчального процесу, за якої неможлива неучасть 

студента у колективному, взаємодоповнюючому, заснованому на 

взаємодії всіх його учасників процесі навчального пізнання: або 

кожен студент має конкретне завдання, за яке він повинен публічно 

прозвітуватись, або від його діяльності залежить якість виконання 

поставленого перед групою завдання [2, с. 23-24]. 

2. Інтерактивне навчання як застосування новітніх 

інформаційних технологій в процесі навчання. Прикладами 

такого застосування можуть слугувати використання Інтернет 

ресурсів, електронних довідників, підручників чи посібників, 

електронної дошки, телекомунікаційних систем, дистанційна 

освіта та ін. Інтерактивне навчання в такому розумінні допомагає 

у візуалізації як самого навчального матеріалу так і процесуально-

результативної сторони навчального процесу. Значна перевага 

мультимедійних засобів полягає у поєднанні в одному програмному 

продукті різних способів представлення інформації: візуальних 

(текст, таблиці, ілюстрації), мовлення, музики, анімації. Іншою 

перевагою є те, що досягається певний психологічний комфорт, 

оскільки і процес навчання і оцінка роботи студента менше 

залежать від суб’єктивних чинників, як наприклад характер чи 

настрій педагога, ставлення з боку одногрупників та ін. Навчальні 

комп’ютерні програми дозволяють студентам, враховуючи свої 

індивідуальні особливості, керувати ходом навчання, регулювати 

швидкість та спосіб оволодіння матеріалом, повертатись до більш 
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ранніх етапів. (В. Канаєв, Т. Карамишева, А. Лєбєдінская).

На нашу думку ці дві тенденції у розумінні суті 

інтерактивних технологій не вступають в суперечність, а, 

взаємодоповнюючи одна одну, збагачують значення цього 

терміна. Адже, і в першому і в другому випадку, має місце 

взаємодія (інтеракція). Різниця лише в тому, що в першому 

випадку вона відбувається безпосередньо між учасниками 

педагогічного процесу, а в другому випадку – опосередковано, 

за допомогою електронних засобів. Таким чином, інтерактивне 

навчання можна визначити як таке, у якому відбувається 

активна безпосередня чи опосередкована взаємодія учасників 

навчально-виховного процесу.

Т. Сердюк наголошує на тому, що необхідно чітко розмежувати 

поняття «інтерактивне навчання», «інтерактивні технології» 

та «інтерактивні методи». Під інтерактивним навчанням 

вона розуміє пізнавальний розвиток особистості шляхом 

організованої, цілеспрямованої навчальної взаємодії суб’єкта з 

навчальним середовищем. Інтерактивні технології трактуються 

як дидактичні технології, що характеризуються досягненням 

запланованих педагогічних результатів шляхом організації та 

здійснення активної навчальної взаємодії суб’єкта навчально-

виховного процесу з навчальним середовищем. Інтерактивні 

методи визначаються як спосіб організації активної взаємодії 

суб’єкта навчання з навчальним середовищем з метою досягнення 

визначених дидактичних результатів. Автор також вважає, що 

системоутворюючим ядром інтерактивної технології виступає 

сукупність цілеспрямовано підібраних інтерактивних методів [3, 

с. 8].

Більшість інтерактивних технологій, а саме технології 

кооперативного та колективно-групового навчання, ситуативного 

моделювання та опрацювання дискусійних питань, а також 

інформаційно-комунікаційні технології, які використовуються 

нами на заняттях, мають комплексне призначення, одночасно 

сприяючи досягненню декількох цілей, таким чином 

оптимізуючи та інтенсифікуючи процес формування професійної 

компетентності майбутніх вчителів іноземної мови. Атмосфера 

інтерактивності на занятті шляхом застосування технологій 
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кооперативного навчання та співробітництва, дискусійних 

технологій, ситуативного моделювання в межах яких студенти 

залучались до роботи в парах, малих групах, методу PRES, 

навчальної дискусії, дебатів, кейс технології, ділових та рольових 

ігор, навчального проектування, відео аналізу, симуляційних 

технологій, використання ряду інтернет технологій, зокрема веб-

серверів, гіпертекстів та сайтів, електронної пошти, форумів та 

блогів, чатів, теле та відео конференцій, вікі енциклопедій тощо.

Як засвідчує наш педагогічний досвід, імплементація 

інтерактивних методів в умовах системно-діяльнісного підходу у 

процесі професійної підготовки вчителя іноземної мови, має низку 

позитивних результатів: 

1) створення внутрішньої мотивації навчальної та професійної 

діяльності;

2) усвідомлення та передачі інформації;

3) опанування способів професійної діяльності в умовах 

навчального тренування;

4) опанування способів професійної діяльності в умовах, 

максимально наближених до реальних;

5) мотивації творчості у професійній діяльності.

Висновки. Таким чином, системно-діяльнісний підхід надає 

цілісності, наукової обґрунтованості та системності професійній 

підготовці майбутнього педагога.  Особливої важливості в 

умовах глобалізації та інформатизації сучасного світу набувають 

його положення про відкритість системи освіти та активність 

особистості в цій системі. Разом із застосуванням інтерактивних 

методів навчання цей підхід дає змогу забезпечити максимальне 

наближення навчальної діяльності з формування професійної 

компетентності майбутніх учителів до сучасних умов професійної 

діяльності.
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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ

У статті розглянуто роль пісенного матеріалу в формуванні 

граматичної іншомовної компетентності учнів початкової школи 

на уроках англійської мови. Сформульовано особливості вивчення 

граматичного матеріалу цільовою віковою групою, а також 

визначено базові принципи навчання іноземної мови. Стаття 

містить аналіз найпоширеніших методів навчання та виокремлює 

найбільш продуктивні у роботі з учнями початкової школи.

Ключові слова: граматична іншомовна компетентність, 

методи навчання, мовленнєве середовище.

В статье рассмотрена роль песенного материала в 

формировании грамматической иноязычной компетентности 

учеников начальной школы на уроках английского языка. 

Сформулированы особенности изучения грамматического 

материала целевой возрастной группой, а также определены 

базовые принципы обучения иностранному языку. Статья 

содержит анализ наиболее распространенных методов обучения и 

выделяет наиболее продуктивные в работе с учениками начальной 

школы

Ключевые слова: грамматическая иноязычная 

компетентность, методы обучения, речевая среда.

The article deals with the role songs play in formation of the foreign 

grammatical communicative competence of young learners during 

the English lessons. The age groups are identifi ed and peculiarities of 

English as a foreign language learning for every age group are outlined 

with special stress on young learners as the target age group. Young 

learners (students at the age of 6-10) have limited attention spam, 
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that is why tasks have to be short, various and meaningful, grammar 

explanation should be avoided while grammatical patterns should be 

presented indirectly through interactive contexts.

 On the basis of identifi ed needs and preferences in learning basic 

principles of presentation and practicing of grammatical patterns 

among young learners are revealed in the article. It is focused on 

teaching methods and techniques suitable for the target age group, 

among which total physical response teaching method and storytelling 

are chosen as the most productive ones. The article also reveals benefi ts 

of a foreign language acquisition rather than learning and overviews 

principles to be followed in order to create the process of acquisition 

in and beyond the classroom. Songs and short rhymes are chosen as an 

easy to remember way to present grammatical patterns. While singing 

songs young learners unconsciously remember not separate words but 

complete grammatically correct phrases or sentences and will be able 

to use them in other language context. Such way of presentation enables 

learners of primary school to develop grammatical communicative 

competence without direct learning. The article gives the procedure 

how to implement songs to develop grammatical competence of young 

learners.

Key words: grammatical communicative competence, teaching 

methods, communicative context.

Мова – це засіб для спілкування, передання інформації, обміну 

ідеями та знанням, можливість пізнавати світ. Невід’ємною 

частиною міжнародного спілкування є володіння іноземною мовою 

і вміння її застосовувати у мовному контексті (комунікативна 

компетентність). Акцент на це вміння має бути зроблений ще в 

початковій школі оскільки учні віком – 6-10 років є допитливими, 

легко засвоюють новий мовленнєвий матеріал та швидко 

вливаються у мовленнєве середовище. 

Комунікативна компетентність проявляється в усіх життєвих 

сферах. Від ступеня її сформованості залежить здатність людини 

адекватно орієнтуватися  в різних соціальних ситуаціях. Однією 

із її складових є граматична компетентність, яка проявляється у 

здатності людини граматично коректно висловлюватися в усній та 

письмовій формі, а також з легкістю усвідомлювати граматичний 
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зміст мовлення інших.

Граматика англійської мови – складний для розуміння учнями 

мовленнєвий аспект, тож для досягнення успіху у формуванні 

граматичної іншомовної компетентності учнів початкової школи 

необхідно підбирати нові інтерактивні методи навчання. 

Метою статті є встановлення ефективності використання 

пісень для формування граматичної комунікативної компетентності 

учнів молодших класів. У роботі вивчається проблема подання 

граматичного матеріалу учням початкової школи, а також 

досліджуються методи та техніки, які варто застосовувати 

відповідно до потреб даної вікової групи.

Серед поставлених завдань зазначимо такі:

· описати вікові особливості навчання іноземної мови;

· виокремити навчальні методи та техніки, що є 

найпродуктивнішими для навчання учнів початкової школи;

· визначити важливість використання пісенного матеріалу у 

навчальному процесі.

Об’єктом дослідження є формування граматичної 

комунікативної компетентності у початковій школі. 

Предметом дослідження виступає безпосередньо роль пісень 

у формуванні граматичної комунікативної компетентності у 

початковій школі.

У викладанні будь-якої іноземної мови слід враховувати вікові 

особливості, зацікавлення та особисті уподобаннях учнів. Вік 

учнів - це перший фактор, що потребує детального аналізу під час 

підготовки завдань та уроків, на його основі обирається матеріал 

та спосіб його подання. Учням початкової школи необхідно 

пояснювати у простій, та зрозумілій формі, тоді як для учнів 

старшої школи перевага надається складнішим завдянням, які 

потребують вищого рівня розумової діяльності.

Існує твердження, що учням початкової школи легше сприймати 

новий матеріал, це пояснюється пластичністю молодого мозку. 

Існує тенденція вважати, що діти здобувають нові знання без 

особливих зусиль. Чим молодша дитина, тим природніше проходить 

процес засвоєння іноземної мови. Говорячи про дорослих учнів, 

відсутність мотивації, часу та співпраці - це бар’єр для вивчення 

другої мови. Більше того, здатність запам’ятовувати погіршується 
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з віком, і ці фактори разом заважають дорослим учням ефективно 

вивчати мову [6, с. 37].

Дж. Хармер виокремлює 3 вікові групи: діти, підлітки та дорослі, 

і кожна група має свої особливості у навчанні. Учні початкової 

школи навчаються радше опосередковано, вони проявляють 

ентузіазм та інтерес до всього навколо і сприймають не тільки 

подану інформацію, але все, що бачать, чують і чого торкаються. 

Тривалість концентрації уваги у дітей досить коротка, якщо вид 

діяльності не є надто захоплюючим, увага швидко розсіюється [6, 

с. 38].

Беручи до уваги ці факторів, вчитель повинен готувати широку 

різноманітність завдань, черпати інформацію з різних джерел, 

змінювати розміщення парт у класі, положення учнів протягом 

уроку, форми взаємодії, працювати індивідуально та в групах, щоб 

формувати індивідуальний підхід до навчання та привчити дітей 

до кооперації в навчанні.

Одним із ключових питань у підлітковому віці є пошук 

індивідуальної ідентичності, особистості. Власне самовираження 

має формуватися у однокласників та друзів; схвалення однолітків 

може бути важливішим для учня, ніж увага вчителя. Однак не варто 

надмірно фокусувати увагу на  питаннях поведінки. «Підлітки, 

мають великий потенціал до навчання, потенціал для творчості та 

прихильність до речей, які їх цікавлять. Робота з учнями-підлітками 

дає можливість обговорити абстрактні питання, вводити різні 

завдання та використовувати майже всі відомі методи навчання 

мови » [6, с. 39].

Дорослі студенти – це навчальна група з уже сформованим 

життєвим досвідом, навчальними цілями та вподобаннями. Дорослі 

учні можуть брати участь у завданнях які вимагають критичного 

мислення, мають цілий спектр життєвого досвіду, до якого можна 

звернутись, а також можуть мати власну задану схему для процесу 

навчання. Більшість дорослих більш дисципліновані, ніж деякі 

підлітки, і на відміну від дітей та підлітків, часто мають чітке 

розуміння того, чому вони вивчають мову і що хочуть отримати 

від навчального процесу.

Однак ця вікова група має ряд особливостей, які іноді можуть 

зробити навчальний процес складним або навіть проблематичним. 
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Дорослі можуть критично ставитися до методів навчання, якими 

користується вчитель, виходячи з попереднього досвіду, вони 

можуть відмовитися змінити звичний спосіб вивчення мови. Багато 

з них мають негативні передчуття або ж є давно сформовані мовні 

бар’єри, оскільки дорослих учнів недооцінювали та критикували в 

школі. Деякі з них применшують свою здатність до вивчення будь-

якої іноземної мови з віком, недооцінюючи свою інтелектуальну 

силу [6, с. 40].

Американський лінгвіст С. Крашен у 1980-х роках виокремив 

засвоєння та вивчення мови, де головна відмінність полягає у 

характері оволодіння мовою. Засвоєння - це підсвідомий і вільний 

процес, тоді як навчання – це усвідомлене та структуроване 

запам’ятовування мовних одиниць, їх вивчення за допомогою 

різних вправ [7].

Засвоєння мови відіграє вирішальну роль у процесі навчання 

і нагадує процес оволодіння рідною. Студенти починають 

використовувати іноземну мову, не розглядаючи та вивчаючи 

граматичні конструкції, навпаки, вони використовують раніше 

почуті граматичні паттерни, особливо якщо вони були вжиті в 

певному соціальному середовищі [6, с. 37].

При  засвоєнні мови учні більше переймаються використанням 

мови для передачі змісту, ніж правильним граматичним 

використанням. Вони хочуть щось сказати і, не замислюючись, 

спілкуватися мовою, а не аналізувати її, щоб з’ясувати правильний 

спосіб її вживання («правила користування») [11, с. 168]. Мотивація 

учнів до спілкування є наступним елементом успішного оволодіння 

мовою, і вона наближається до можливостей застосовувати знання 

мови, практикувати її та розвивати комунікативні навички.

С. Крашен підкреслює, що протягом уроку необхідно 

забезпечувати достатню кількість відповідної автентичної 

інформації, підкреслює важливість використання складнішого 

мовного матеріалу - comprehensive inut (мова, яку учні в основному 

можуть зрозуміти, навіть якщо це вище їхнього власного рівня 

володіння). З цією метою вчитель може використовувати пісні, 

відеокліпи, книги з малюнками, автентичні матеріали тощо в 

початковій школі [7].

За словами Л. Виготського, діти отримують знання через інших 
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людей, зокрема через дорослих та більш компетентних учнів. Л. 

Виготський визначає Зону проксимального розвитку - різниця між 

здатністю дитини самостійно вирішувати поставлені завдання та 

її здатністю вирішувати ці завдання з допомогою чи підказками. 

Важливість підказок залежить від віку - чим молодший учень, тим 

більше йому це необхідно[12].

Для того, щоб процес вивчення та засвоєння мови був 

ефективним, вчитель повинен створити сприятливе середовище 

в класі, занурити учнів у мову, забезпечити практичну діяльність 

та наочність, надавати учням допомогу, щоб підняти і покращити 

рівень володіння іноземною мовою. Ігри, пісні, живопис та прості 

розповіді слід застосовувати для того, щоб сформувати основу 

комунікативної компетентності в учнів молодшої школи [2].

Учням початкової школи потрібен спосіб викладання іноземної 

мови, що матиме фізичне втілення: гратися словами, торкатися 

предметів, назви  яких вони вивчають, виконувати відповідні дії 

під час вивчення життєвих процесів [6, с. 38].

Учні в початковій школі потребують активного та інтерактивного 

підходу до вивчення мови. Час концентрації уваги є обмеженим у 

всіх дітей молодшого віку. Отже, уроки англійської мови повинні 

бути короткими, хоча й регулярними. Щодня двадцять - тридцять 

хвилин ідеально підходить для дітей віком від 5 до 7 років, а для 

старших учнів початкової школи – тривалість заняття поступово 

збільшується. Таким же чином потрібно часто змінювати види 

діяльності, переходити від однієї вправи до іншої під час уроків: 

десять хвилин - це найдовший період часу протягом якого діти 

молодшого шкільного віку можуть зосереджено працювати з тим 

чи іншим завданням [11, с. 168].

Учні віком 6-10 років фізично активні. Цілеспрямована 

діяльність: пісні, що забезпечують активне виконання певних 

рухів, драматизація, розфарбовування та малювання картинок, 

гра з реальними предметами та ляльками, екшн-ігри на кшталт 

«Саймон каже», спокійніші ігри на кшталт «Картинні доміно», 

різні типи рольових ігор, що зустрічаються в дитячій грі: це все 

різні види дослідницької та експресивної діяльності, притаманної 

учням віком 6-10 років [11, с. 170].

Враховуючи активну поведінку дітей молодшого віку, в класі 
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можуть створюватися хаос та шум. Щоб уникнути цього, вчитель 

повинен створити набір правил, залучити дітей до цього процесу 

і попросити їх дотримання. Інструкції та вказівки, оголошені 

вчителем, повинні бути короткими та зрозумілими, маленькі 

діти повинні звикати до встановлених правил і порядку. Якщо 

вчитель щоразу змінює структуру уроку, це негативно впливає на 

процес вивчення іноземної мови оскільки школярі можуть легко 

заплутатися і знадобиться багато часу, для повторної організації 

процесу.

Г. Бертоліні дає вчителям кілька порад щодо того, як зробити 

уроки в початковій школі продуктивними, крім зміни діяльності, 

активних завдань та використання підказок вона пропонує 

правило 3R: repeat, review and revise, що охоплює 3 поступових 

етапи повторення матеріалу. «Використовуйте короткі ігри, щоб 

повторити слова та фрази, які були вивчені». Якщо вчитель нехтує 

цим правилом, весь раніше вивчений граматичний та лексичний 

матеріал буде забутий. Вона також пропонує уникати абстрактних 

понять і зосереджуватися на конкретних реальних предметах, які 

діти розуміють і які мають пряме відношення до щоденного життя 

учнів. У початковій школі діти можуть дізнаватися лише про те, 

що вони щодня можуть бачити, торкатися, відчувати запах, тому 

під час викладання іноземної мови варто зосередитися на простих 

темах, такі як одяг, тварини, кольори, цифри, члени сім’ї та школа 

та інших [2 , стор. 4].

Щоб зробити процес навчання іноземної мови в початковій 

школі продуктивним, вчитель повинен дотримуватися декількох 

принципів, серед яких: скафолдинг (використання підказок), 

інтерактивна діяльність, гнучкість вчителя, позитивна та грайлива 

атмосфера, використання реалій та підручних матеріалів, зміна 

діяльності, активне залучення всіх учнів.

Для досягнення бажаних результатів процес навчання 

повинен бути добре структурований, організований відповідно 

до навчальної програми, мати чіткі цілі та очікувані результати. 

Створюючи програму навчання учнів початкових класів, вчитель 

повинен враховувати елементи, які слід включити в навчальний 

процес, мати визначені цілі, завдання та часові межі.

Перш ніж вибирати завдання, підбирати матеріали та готувати 
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урок, процес викладання мови повинен бути класифікований і до 

кожного етапу слід ставити конкретне завдання [10, с. 152].

Ф. Купер пропонує наступну структуру цільових елементів 

навчальної програми з іноземних мов: цілі, очікувані результати, 

класний менеджмент, вправи, теми, граматика та повсякденна 

мова. Для впровадження кожного з них у навчальний процес та 

досягнення бажаних результатів слід ставити конкретні запитання 

та завдання [4, с. 7].

Навчальні цілі повинні відповідати критерію SMART, вони 

мають бути: конкретні (Specifi c), вимірювані (Measurable), досяжні 

(Achievable), орієнтовані на результат (Result oriented), обмежені 

часом (Time bound).

До навчання учнів початкових класів можна поставити такі цілі:

• створити загальне розуміння мови;

• навчити основної лексики англійської мови та простих 

граматичних структур;

• створювати позитивну, заохочувальну атмосферу;

• сформувати самооцінку дітей;

• використовувати вправи, які подобаються дітям, тим самим 

роблячи навчання цікавим та надавати дітям мотивацію до 

навчання;

• проводити веселі заняття, які викликають у дітей бажання та 

потребу у спілкуванні;

• сформувати у дітей базові знання про культуру країни, мову 

якої вони вивчають [4, с. 8].

Результатом досягнення цілей навчання є його позитивні 

результати. Відповідно до Загальноєвропейської системи 

визначення рівня володіння іноземною мовою (Common European 

Framework of  References) учні початкової школи повинні досягати 

рівня володіння мовою A1 / A2 до 12 років [3, с. 2].

Для досягнення відповідного рівня володіння іноземною мовою 

учням початкової школи необхідно подавати матеріал уникаючи 

прямого пояснення. Від обраного методу викладання залежатиме і 

рівень отриманих знань.

На сьогоднішній день існує чимало методів викладання 

іноземної мови, серед яких найпопулярнішими є прямий метод 

(Direct method), сугестопедія (Suggestopedia), мовчазний метод 
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(Silent Way), метод навчання в групах (Community learning 

method), Комунікативний метод (Communicative Language 

Teaching), метод, що базується на завчаннях (Task based learning), 
метод повного фізичного відтворення (Total physical response) 
тощо. Вибираючи метод викладання іноземної мови, вчитель 
повинен пам’ятати характеристики, які необхідно брати до уваги: 
метод має бути доступним, забезпечувати рух, створювати активні 
та інтерактивні завдання, розвивати мову переважно без прямого 
пояснення.

Учням початкової школи потрібно багато ігор, руху, співпраці 
та наочності, на основі цих критеріїв метод повного фізичного 
відтворення (TPR)  можна вважати найкоректнішим в умовах 
навчання дітей віком 6-10 років. Його розробив доктор Джеймс  
Дж. Ашер, який спостерігав, як діти освоюють рідну мову і 
запропонував теорію, засновану на зв’язку між мовою та фізичним 
рухом [1, с.7].

За словами Дж. Ашера теорія повинна застосовуватися 
наступним чином: «Стратегія загальної фізичної відповіді полягає 
в тому, щоб студенти слухали команду іноземною мовою і негайно 
виконували фізичну дії. ... Навчання починається з коротких 
однослівних висловлювань, але протягом тридцяти хвилин 
морфологічна та синтаксична складність команд зростає » [1, с. 
7-8].

На етапі формування комунікативної компетентності учні 
спочатку навчаються давати команди, але згодом вони можуть 
будувати речення та текст, правильно використовувати мову та 
звучати природно. Студенти вивчають граматичні структури вже в 
контексті, і це полегшує їх застосування.

Ще одним чудовим способом навчання іноземної мови для 
учнів початкової школи є використання розповідей (Storytelling). 
Він сприяє вивченню мови, збагачуючи словниковий запас учнів не 
тільки окремими словами, а й цілими граматичними і лексичними 
словосполученнями. Розповідь може забезпечити мотивацію та не 
створювати напружену атмосферу для вивчення мови.

До переваг розповіді відносять:
• прослуховування розповідей дозволяє вчителю вводити чи 

повторювати новий граматичний і лексичний матеріал;
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• розвиває навички слухання та концентрації уваги дитини;

• розповіді є мотивуючими та цікавими та можуть допомогти 

розвинути позитивне ставлення до іноземної мови в цілому та 

її вивчення. За допомогою розповідей заохочується бажання до 

оволодіння іноземною мовою;

• розповіді розвивають уяву. Діти можуть особисто долучитися 

до розповіді, це розвиває їх навички критичного мислення [9, с. 

77].

Існує безліч методів і прийомів, щоб зробити уроки другої мови 

продуктивними та інтерактивними в початковій школі, однак, 

багато що залежить від вчителя, оскільки всі стратегії викладання 

повинні поєднуватися та змінюватися відповідно до індивідуальних 

особливостей кожної групи. Одним з найбільш дієвих методів 

навчання англійської як іноземної мови у початковій школі 

було визначено метод повного фізичного відтворення, оскільки 

учні активно приймають участь у процесі вивчення іноземної 

мови, вчаться через дію та пов’язують матеріал з повсякденним, 

реальним життям. 

Дитині складно засвоїти слова або граматику безпосередньо, 

і зазвичай це не дає позитивних результатів. Ця вікова група з 

легкістю сприймає  короткі рими та чанти, і це простий спосіб 

представити нові граматичні структури. Прості рими, веселі слова 

та звуки, що повторюються, з малюнками та ритмами чудово 

підходять для маленьких дітей.

Рима - це група слів, що закінчуються тим самим звуком [2, 

с. 22]. Типові англійські рими, вивчені учнями дошкільного і 

молодшого шкільного віку, є еквівалентом коротких оповідань для 

дорослих, так як в контексті короткого тексту вони мають повний 

зміст. Діти віком 6-10 років підхоплюють риму легко і швидко, і їм 

здається, що вони насолоджуються їх вивченням і декламуванням, 

підсвідомо вивчають цільовий матеріал. Якщо рими спеціально 

підібрані, їх можна використовувати для введення нової або 

закріплення вже раніше вивченої граматичної структури

[8, с. 151].

Існує кілька принципів, для швидкого і легшого засвоєння пісні 

чи поезії. Пісенний чи віршований матеріал повинен:

• бути коротким зі швидким ритмом та деяким повторенням чи 
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приспівом;

• легкий для запам’ятовування;

• уміщувати необхідну мову для засвоєння;

• бути наповненим змістом, мати початок і кінець;

• бути зрозумілими на рівні української культури [8, с. 153].

При виборі пісенного та віршованого матеріалу слід 

орієнтуватися на цільовий граматичний і лексичний матеріал. 

Традиційні пісні зі складною мовою лексикою і граматикою 

або складною музикою найкраще не використовувати одразу, а 

залишити на пізніше, коли учні будуть готові сприйняти матеріал. 

Вчителі можуть вводити нові пісні на уроках англійської мови, коли 

вони вводять нову граматику або ж коли цей пісенний матеріал 

пов’язаний з діяльністю у певний момент. Багато традиційних 

і загальновідомих пісень можна пристосувати під різні види 

діяльності та обставини у класі. Адаптувати досить легко, коли 

діти знають мелодію. Наприклад,  If you are happy and you know it 

можна без проблем замінити на If you are hungry and you know it, 

eat an apple or if you are dirty and you know it, wash your hands. Такі 

адаптації створюють легку та невимушену атмосферу у класі та 

сприяють швидкому засвоєнню матеріалу [8, c. 154].

Пісенний матеріал - це корисне джерело граматичних структур, 

оскільки діти запам’ятовують всю фразу разом з граматичними 

елементами. Таким чином при вивченні, наприклад, формування 

і порядку слів у запитанні на основі пісні діти відразу знатимуть 

як правильно сформувати запитання, адже учні початкової школи 

не у змозі сприйняти теоретичне підґрунтя граматичної структури 

запитання у теперішньому часі в англійській мові і потребують 

непрямого пояснення.  Також пісенний матеріал допомагає 

розвивати навички аудіювання та говоріння.

Важливо дотримуватися алгоритму введення пісні у хід уроку. 

Спершу вчитель роздає слова пісні учням та вмикає аудіозапис, 

що нерідко супроводжується і відеокліпом. Ключовим моментом 

є наголошення на цільових граматичних структурах та їх 

комбінаціях. Для підвищення ефективності, учнів заохочено до 

відтворення рухів, описаних у пісні, грою з гучністю виконання 

у необхідний момент (таким чином акцентуючи на цільових 

граматичних одиницях) та інше. Заключним етапом є відтворення 
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пісні усім класом, у міні-групах чи командах, що можна варіювати 

з метою урізноманітнення уроків [2, с. 22].

Деякі пісні взагалі не потребують попереднього навчання або 

потребують його мінімальну кількість. Пісні, які можна навчити 

за допомогою жестів, вимагають мінімум попереднього навчання. 

Вчителі можуть розмістити учнів у колі, навчити дуже простих 

жестів, а потім увімкнути музику і демонструвати дії. Більшість 

дітей співатимуть відразу, але навіть діти, які не готові співати, 

зможуть брати участь повторюючи дії і зв’язуючи їх зі словами[5, 

с. 89].

Формування граматичної іншомовної компетентності в 

молодшій школі повинно супроводжуватися різноманітними 

інтерактивними вправами, зміною активності та діяльності. 

Одним з найбільш дієвих способів підвищити рівень граматичної 

компетентності учнів початкової школи є використання пісень, 

що акцентують увагу на одиницях та структурах, представлених 

до вивчення. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у 

вивченні методик для розвитку ефективної комунікації учнів 

середньої та старшої школи. 
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МОВНИЙ ПОРТРЕТ АМЕРИКАНЦЯ В ІНАВГУРАЦІЙНИХ 
ПРОМОВАХ ПРЕЗИДЕНТІВ США

У статті розглядаються лексичні, аксіологічні та синтаксичні 

особливості мовного портрету американця на матеріалі 

інавгураційних промов президентів США. Об’єктом дослідження 

обрано номінації американців, які містять лексему American. 

Встановлюються діахронічні зміни мовного портрету протягом 

трьох періодів історії США: становлення нації, урбанізації та 

новітньої історії.

Ключові слова: лексичний портрет, мовна особистість, мовний 

портрет, синтаксичний портрет, цінності.

В статье рассматриваются лексические, аксиологические и 

синтаксические особенности языкового портрета американца на 

материале инаугурационных речей президентов США. Объектом 

исследования избраны номинации американцев, которые 

содержат лексему American. Устанавливаются диахронические 

изменения языкового портрета в течение трех периодов истории 

США: становления нации, урбанизации и новейшей истории.

Ключевые слова: лексический портрет, синтаксический 

портрет, ценности, языковая личность, языковой портрет.

The article outlines lexical, axiological and syntactic features 

of the linguistic portrait of the American on the material of the 

inaugural speeches of the US presidents. These political speeches have 

a tremendous impact on the formation of the image and ideology of 

the nation and can potentially alter or motivate the behavior of their 

addressees. The linguistic portrait emerges as a result of the gradual 

description of the linguistic identity which in our case is marked by 
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the ethno-cultural specifi city stipulated by the picture of the world, the 

mentality and national character of one of the most powerful nations in 

the world. Nominations containing the lexeme American were selected 

as the object of research. American linguistic identity is considered as 

a collective ethnic identity represented by lexical nominations of the 

Americans with their values verbalized through contextual clues. Lexical 

portrait of the Americans in the inaugural speeches contains racial, 

social, age, gender, quantity, personality, local and temporal features 

determined while analysing the combinability of the aforementioned 

nominations. The syntactic portrait is modeled by means of frequency 

analysis of syntactic functions (subject, predicative, object or attribute) 

peculiar to the nominations of Americans in presidential inaugural 

speeches. Diachronic changes of the American linguistic portrait are 

considered over three periods of US history: nation in the making, 

urbanization and recent history.

Keywords: lexical portrait, linguistic identity, linguistic portrait, 

syntactic portrait, values.

Одним з ключових принципів сучасної лінгвістики є 

антропоцентризм, який передбачає вивчення мовної особистості 

з різних точок зору. Саме це завдання ставить перед собою 

лінгвістична персонологія, теоретичні засади якої були закладені 

в 1980-х роках минулого століття Ю. М. Карауловим. Визначення 

мовної особистості, запропоноване вищеназваним науковцем, 

стало основоположним. На його думку, мовна особистість – це 

сукупість «здібностей та характеристик людини, які зумовлюють 

створення та сприйняття мовлення / текстів, які відрізняються а) 

ступенем структурно-мовної складності, б) глибиною та точністю 

відображення дійсності, в) певною цільовою спрямованістю» [3, 

с. 3].

Поширений в лінгвоперсонологіі метод мовного портретування 

грунтується на описі мовних портретів персонажів в 

літературознавстві. Мовний портрет вимальовується в результаті 

поступового опису мовної особистості відповідно до завдань 

дослідника. Зазвичай мовне портретування передбачає порівневе 

відтворення мовної системи особистості, спостереження 

за мовленнєвою поведінкою, як правило, наводяться 
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біографічні відомості про мовну особистість, іноді портрет 
може репрезентуватися зразками текстів. Характеристика 
індивидуальних особливостей в мові суб’єкта поєднується з 
виокремленням типових для певної соціальної групи рис.

В. І. Карасик поділяє підходи до вивчення мовної особистості 
на 4 типи: 1) дослідження мовної особистості у психології, де 
розроблено безліч класифікацій характерів; 2) аналіз мовної 
особистості з позицій соціології з виділенням мовних індикаторів 
соціальної ідентичності; 3) вивчення мовної особистості 
культурологами, які моделюють лінгвокультурні типажі; 4) опис 
мовної особистості з позицій лінгвістики. Останнім часом набув 
поширення прагмалінгвістічний підхід, в рамках якого мовна 
особистість аналізується з точки зору дискурсу, в якому вона бере 
участь [2, с. 319].

Для вивчення феномену мовної особистості сучасна 
лінгвоперсонологія враховує три основні рівні абстракції: а) 
особистість як індивідуум й автор текстів; б) особистість як типовий 
представник мовної спільноти; в) особистість як представник 
людського роду [3, с. 6].

Наше дослідження присвячене особистості американця як 
типового представника нації та здійснюється в лінгвістичному 
аспекті. Його актуальність полягає в тому, що для мовного 
портретування обрано колективну етнічну мовну особистість 
однієї з наймогутніших націй у світі – американців, та 
інавгураційні промови президентів, які очолювали цю націю 
протягом всієї її історії. Ці політичні промови мають величезний 
вплив на формування іміджу й ідеології нації та потенційно 
можуть змінювати або мотивувати поведінку громадян-адресатів. 
Відклавши сумніви та незгоди, народ слухає слова президента, 
який, приймаючи присягу, має можливість довірити землякам 
свою філософію управління, концепцію президентства та бачення 
майбутнього, щоб, за словами Ф. Рузвельта під час третьої 
інавгурації (1941 р.), «пригадати, яким було наше місце в історії 
…і знову відкрити, ким ми є, і ким ми можемо стати» [8, c. 294].

Етнокультурна специфіка мовної особистості зумовлена 
картиною світу, ментальністю та національним характером певного 
етносу. Параметрами опису мовного портрета етнічної мовної 
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особистості вважаються універсальні параметри культур з огляду на 

вплив характеристик певної культури на комунікативну поведінку 

особистості. Т. Л. Гурульова вважає, що своєрідність когнітивної 

свідомості носія певної етнічної культури, опосередкована її 

переконаннями і цінностями, обумовлює специфіку комунікативної 

свідомості носія цієї культури, що і визначає його комунікативну 

поведінку і відмінності втілення його мовної особистості в мові [1, 

c. 197].

Аналіз англомовної особистості проводився у нечисленних 

дослідженнях, зокрема було здійснено аналіз мовного портрета 

англійської мовної особистості (М. Г. Корочкін, Т. Л. Гурульова), 

мовної поведінки носіїв англомовної культури (Г. В. Єлізарова), 

лінгвокультурного аспекту американської мовної особистості 

(Н. В. Поспєлова), американської мовної особистості з позиції 

прототипового підходу (Т. Ю. Ма), культурно-антропологічного 

портрету сучасного американця (А. Шелякіна). 

Мета нашого дослідження – визначити лексичні, аксіологічні 

та синтаксичні особливості мовного портрету американця в 

інавгураційних промовах президентів США в діахронії. Об’єктом 

дослідження стали лексеми-номінації американців, які у вказаних 

промовах містять іменник American або прикметник American 

у поєднанні з назвами особи, або назви особи разом з фразою 

of America, предметом – їх лексичні, оцінні та синтаксичні 

характеристики. Матеріал дослідження складається з 151 

фрагменту з вищезазначеними номінаціями з 58 інавгураційних 

промов.

Ідентичність особистості складається з численних соціальних 

особистостей, а в етнічно строкатих суспільствах на кшталт 

США етнічна ідентичність є важливою складовою соціальної 

ідентичності [11, c. 791]. Етнічна ідентичність вважається 

складним, багатогранним та динамічним процесом [10, c. 271]. З 

точки зору соціально-психологічного та еволюційного розвитку, 

етнічна мовна особистість, як правило, охоплює почуття індивідів 

щодо їхньої етнічної групи (наприклад, позитивний вплив, 

гордість), а також ступінь залученості особи до процесу отримання 

знань про етнічну групу (тобто дослідження етнічної ідентичності) 

і усвідомлення того, який сенс має їхня етнічність в житті [12, c. 
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11]

С. Хантінгтон вважає, що американська національна 

ідентичність визначається прихильністю до американського 

політичного кредо – по суті, принципів Декларації незалежності та 

конституційних структур, призначених для їх втілення, – а також 

участю у тому, що він називає основною англо-протестантської 

культури. Остання включає не лише політичні переконання, але й 

«християнську релігію, протестантські цінності та мораль, трудову 

етику, англійську мову, Британські традиції права, справедливості 

та межі влади уряду і спадщину європейського мистецтва, 

літератури, філософії й музики» [7, c. 40]. Критики його точки 

зору стверджують, що американська національна ідентичність 

формується лише за допомогою кредо.

Т. Ю. Ма дослідила американську мовну особистість в 

культурно-історичному просторі США в ХХ ст. та встановила, що 

мотиваційний рівень американської мовної особистості існує як 

діалектична єдність лінгвокультурних опозицій «Північ / Південь», 

«Захід / Схід», які визначають внутрішні мотиви і рушійні сили 

розвитку особистості, процеси сприйняття і породження текстів [4, 

с. 79]. Основні риси американського характеру та прототипні риси 

носія мови – індивідуалізм, волелюбність, впевненість у власних 

силах, наполегливість і діловитість, спрямованість у майбутнє, 

– актуалізувалися в національних лінгвокультурних типажах 

жителів Півночі США. Цінності, властиві південній культурній 

традиції, – сім’я, минуле, війна, гостинність, честь і доблесть 

– розглядалися як варіантні і нерідко сприймалися як лакунарні 

фрагменти картини світу [4, с. 78].

Американці «дбають про інтереси своєї країни так, як про свої 

власні» і «мають почуття до своєї батьківщини, аналогічні тим, 

що відчуває чоловік до своєї родини» [9, c. 77]. Досліджуючи 

американську мовну особистість у лінгвокультурологічному 

контексті, Н. В. Поспєлова приходить до висновку, що 

американська багатогранність заснована на етнічному різноманітті, 

разом з тим, американці – єдина нація, якій властива етнічна 

монолітність. Характерними рисами американців є індивідуалізм 

та самостійність: дух індивідуалізму пронизує практично всі 

аспекти американського життя. Американська нація, заснована 
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шукачами пригод, вигнанцями, фанатиками, до цих пір зберегла 

дух непохитної самостійності. Спільними рисами першопрохідців 

є почуття шляху, дорога на океан, фронтири, мрії, непосильні 

глобальні завдання. Внаслідок цього сучасним американцям 

притаманні бажання рухатися вперед й перемагати та відсутність 

осілості [5, c. 137]. У дослідженні Т. Л. Гурульової англійська мовна 

особистість характеризується зосередженістю на співрозмовнику, 

вирішенні проблеми або результаті, ризикованістю, оптимізмом, 

неформальністю спілкування, акцентуванням моментів згоди зі 

співрозмовником, рішучістю, ефективністю і продуктивністю 

спілкування та ін. [1, с. 202].

В межах нашого дослідження мовного портрету американця усі 

лексеми-номінації американців в інавгураційних промовах були 

розподілені за трьома основними періодами:

1. Становлення нації (1789-1877 рр.) – період активної 

територіальної експансії, розвитку економіки і зростання 

внутрішніх суперечностей. У цей час завершилося становлення 

американської держави, яка політично балансувала між 

вільною північчю і рабовласницьким півднем, які змагалися 

за швидкозростаючий Захід, що стало найважливішою 

передумовою Громадянської війни.

2. Урбанізація США (1877-1945 рр.) поєднувала кризу 

американської ідентичності з швидким економічним розвитком 

і потоком винаходів, які змінювали життя американців. 

Це була епоха небаченого економічного зростання, появи 

суспільства споживання та масової культури, яка завершилася 

найсерйознішою економічною кризою в історії США – Великою 

депресією – та вступом США у Другу світову війну.

3. У період новітньої історії (1945- ) США вступили в холодну 

війну з СРСР і низку конфліктів в Азії. Ця епоха відзначилася 

боротьбою за цивільні права афроамериканців, що в свою чергу 

стимулювало посилення боротьби за свої права жінок, етнічних 

груп та інших меншин. США поступово перетворилися на 

єдину наддержаву з безпрецедентним політичним впливом та 

економічним зростанням.

Кількісний аналіз номінацій американців протягом цих періодів 

відображений у таблиці 1.
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Таблиця 1

Номінації американцій в інавгураційних промовах 

президентів США
Період історії

Номінації

Становлення 

нації
Урбанізація 

Новітня 

історія
American(s) 1 11 78

American people 13 16 12

American citizen(s) 5 5

the people of America 4

nations of America 1

American subjects 1

American freemen 1

citizens of America 1

American workers 2

Разом 26 32 93

Дані таблиці свідчать про те, що у період становлення нації 

використовувалася найбільш різноманітні номінації із суттєвим 

переважанням словосполучення American people, що складає рівно 

половину номінацій. В наступні періоди розмаїття номінацій значно 

зменшилося, що вказує на уніфікацію номінацій американців в 

інавгураційних промовах. У період урбанізації продовжує домінувати 

словосполучення American people, однак у період новітньої історії 

однозначно превалює іменник American, тим самим демонструючи 

тенденцію до індивідуалізації американського суспільства.

В результаті аналізу сполучуваності цих номінацій було 

виокремлено основні риси мовного портрету американця в 

інавгураційних промовах. У період становлення нації ними 

виявилися расові (the aboriginal nations of America [8, c. 12]), 

соціальні (their American subjects [8, c. 95]), гендерні (as American 

freemen we can … [8, c. 117]) та особистісні ознаки (free American 

citizens [8, c. 95]). До расових (The negroes are now Americans [8, c. 

235]) та особистісних характеристик (every thoughtful American [8, 

c. 198]) у період урбанізації додалилися квантитативні (And yet we 

are not the less Americans on that account [8, c. 247]) та темпоральні 

(Americans of today [8, c. 298]). Окрім усіх вищезазначених рис 

інавгураційні промови періоду новітньої історії додають до мовного 

портрету вікові (young Americans [8, c. 329]; an older American [8, 
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c. 377]) та локальні  характеристики (every American here and every 

American in our land [8, c. 402]).

Етнічну мовну особистість неможливо повністю зрозуміти без 

аналізу контексту [13, c. 22], відповідно контекстуальний аналіз 

фрагментів інавгураційних промов з номінаціями американців 

надасть можливість встановити основні ціннісні орієнтири 

американців за періодами. Згідно з попередніми дослідженнями, 

цінності, які найчастіше звучали в інавгураційнх промовах, – 

це свобода, віра в Бога, патріотизм, справедливість, особиста 

відповідальність та мир. Істина / чесність частіше згадується у 19 

столітті, а мужність – у 20 столітті [14, c. 126].

Наш аналіз показав, що до головних цінностей періоду 

становлення нації належать честь (honor), чесність (integrity, truth), 

права (rights), єднання (union), справедливість (justice, equity) та 

впевненість (confi dence). У період урбанізації увага акцентується на 

таких цінностях як свобода (freedom, liberty, liberated), демократія 

(democracy, free government, self-government), верховенство права 

(law, law-abiding, lawful rights), честь (honor), віра (faith, God), 

мудрість (wisdom), сміливість (courage), рішучість (resolve, 

determination), підприємництво (enterprise) та бережливість (thrift, 

prudential economies). 

А. Шелякіна серед основних характеристик сучасних американців 

як нації виділила «прагматизм, практичність, жагу до матеріального 

благополуччя, працьовитість, впевненість у собі, патріотизм та 

побожність, економічну та особистісну свободу, дієвість» [6, с. 217]. 

Ми з’ясували, що у періоді новітньої історії визначальними цінностями 

американців є свобода (free, freedom, liberty), рівність (equal, equals), 

віра в Бога (faith, God), сміливість (courage, courageously, brave), мир 

(peace), життя (life), рішучість (resolve, determination), можливості 

(opportunity), сила (strength, strong),  відповідальність (responsibility, 

duty, obligation), робота (work), прогрес (progress, move forward, do 

better), енергійність (energy, action), зміна (change, renewal), надія 

(hope, hopeful), щастя (happy, happiness), гідність (dignity), закон (law), 

справедливість (just, justice), добро (good, goodness), права (rights) та 

досягнення (achievement, compete and win).

Синтаксичний портрет американця в інавгураційних промовах 

змодельовано на основі аналізу синтаксичних функцій номінацій 
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американців. В процесі аналізу було виокремлено чотири 

синтаксичні функції властиві об’єкту дослідження:

1. Підмет, наприклад: The American people have encountered 

together great dangers and sustained severe trials with success [8, 

c. 42].

2. Додаток, наприклад: He has been pleased to favor the 

American people with opportunities for deliberating in perfect 

tranquility …[8, c. 5].

3. Означення, репрезентоване of-фразою з номінаціями, 

наприклад: … and most compatible with the mission of the American 

people [8, c. 180].

4. Іменна частина складного присудка, наприклад: … we are 

all Americans pledged to carry on this last, best hope of man on 

Earth [8, c. 377].

Лише у період новітньої історії досліджувані номінації стали 

використовуватися як звертання, яке є граматично незалежним 

членом речення, наприклад: And so, my fellow Americans, at the edge 

of the 21st century, let us begin with energy and hope, with faith and 

discipline, and let us work until our work is done [8, c. 395].

Cпіввідношення проілюстрованих вище синтаксичних функцій 

за періодами відображено у діаграмі на рис. 1.

Рис. 1. Синтаксичні функції номінацій американців в 

інавгураційних промовах президентів США
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Як бачимо, синтаксичному портрету американця в 

інавгураційних промовах у період становлення нації притаманна 

домінуюча роль означень, які вказують на приналежність чогось 

американцям. Крім того чітко видно, що у період новітньої 

історії панівна роль належить підмету, тобто американці спочатку 

поступово, а потім різко перетворюються на виконавців дії. Також 

з кожним наступним періодом помітне зростання номінацій 

американців з функцією іменної частини складного присудка 

та додатку. Однак варто зазначити й те, що частотність функції 

додатку та означення в період новітньої історії майже рівнозначна, 

а частотність функції означення найнижча у період урбанізації.

Проведене дослідження дозволило нам прийти до таких 

висновків: основу лексичного портрету американця в 

інавгураційних промовах у періоди становлення нації та 

урбанізації складає уявлення про американців як народ, у період 

новітньої історії панує дух індивідуалізму. Досліджуваний мовний 

портрет містить расові, соціальні, гендерні та особистісні ознаки 

у період становлення нації; расові, особистісні, квантитативні 

та темпоральні характеристики у період урбанізації; усі 

вищеперераховані та вікові і локальні ознаки у період новітньої 

історії. З цього випливає, що расові та особистісні ознаки властиві 

мовному портрету протягом кожного з досліджуваних періодів. 

У синтаксичному портреті спостерігається поступове зміщення 

акценту з описового відображення американців за допомогою 

означень до діяльнісного – за допомогою підметів.

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у мовному 

портретуванні американців шляхом детального аналізу лексичних, 

аксіологічних та синтаксичних особливостей інших лексем-

номінацій американців в інавгураційних промовах президентів 

США.
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КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ 
ПРОМОВІ ДОНАЛЬДА ТРАМПА

Стаття присвячена дослідженню лінгво-комунікативних 

особливостей політичного дискурсу кандидата в президенти 

США Дональда Трампа. Велика увага приділяється дослідженню 

комунікативних стратегій та тактик, які політик використовує у 

свої передвиборчій промові. Також розглядаються мовні засоби, за 

допомогою яких реалізуються ті чи інші комунікативні стратегії 

та тактики у політичній промові.

Ключові слова: політичний дискурс, політична промова, 

Дональд Трамп, комунікативна стратегія, комунікативна 

тактика.

Дарчук М. Коммуникативные стратегии в политической 

речи Дональда Трампа.

Статья посвящена исследованию лингво-коммуникативных 

особенностей политического дискурса кандидата в президенты 

США Дональда Трампа. Большое внимание уделяется исследованию 

коммуникативных стратегий и тактик, которые политик 

использует в своей предвыборной речи. Также рассматриваются 

языковые средства, с помощью которых реализуются те или иные 

коммуникативные стратегии и тактики в политической речи.

Ключевые слова: политический дискурс, политическая речь, 

Дональд Трамп, коммуникативная стратегия, коммуникативная 

тактика.

Darchuk M. Communicative Strategies in Political Speech of 

Donald Trump.

The article deals with the linguistic and communicative peculiarities 

of the political discourse of Donald Trump, a presidential candidate 

in the USA. The focus is on the communicative strategies and tactics, 

used by the politician in his speech during the election campaign. 
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The attention is paid to language means through which a particular 

communicative strategy or tactic is realized. 

Each communicative strategy is seen as a combination of language 

actions aimed at solving the general communicative task of a speaker. 

The achievement of such a task is possible only by using certain 

communication tactics. The strategy intends a combination of speech 

actions whereas a tactic describes peculiar speech actions that aim 

to infl uence listeners at a certain stage of communication. Tactics are 

dynamic, their change happens promptly throughout the communication 

process, which provides the fl exibility of the chosen strategy. 

The usage of communicative strategies and tactics depends on the 

type of discourse. Political discourse is defi ned as a communicative 

act in which participants give specifi c meanings to facts and infl uence 

and persuade the listeners. Political speech is a public speech that is 

addressed to the audience in order to demonstrate the leadership of the 

speaker and infl uence the listeners. Communicative strategies used in 

political speech aim at the realization of the fi nal aim of communication. 

They are focused on the future and are connected with the forecasting 

of the situation, that is why their sources should be searched in motives 

that determine human activity. Donald Trump’s goal is to persuade the 

listeners to vote for him, that is why he delivers his speech using various 

communicative strategies that increase his chances of winning.

Keywords: political discourse, political speech, Donald Trump, 

communicative strategy, communicative tactic.

Постановка наукової проблеми. Серед усіх сфер 

життєдіяльності людини політика займає одне з чільних місць. 

На відміну від усіх інших галузей діяльності суспільства вона 

характеризується своїм дискурсивним характером і політичні дії 

є, як правило, мовними діями. На сьогодні ще більше лінгвістів 

зосереджують увагу на проблемах взаємодії мови та влади, та 

засобах маніпулювання. Ще у стародавні часи за допомогою 

мовних засобів люди захищали та виправдовували звинувачуваних 

у суді, використовуючи певний набір комунікативних стратегій 

та тактик. Час змінився, але використання мови вкотре показує 

її здатність впливати на слухачів та досягати конкретну мету 

спілкування. Саме це і зумовлює актуальність дослідження, 
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мета якого є аналіз комунікативних стратегій та тактик, та мовних 

засобів, за допомогою яких реалізуються ті чи інші комунікативні 

стратегії та тактики у політичному дискурсі.

Політична комунікація є в центрі уваги як зарубіжних так 

і вітчизняних лінгвістів. Зокрема, на думку Т. ван Дейка лише 

професійний політик може давати промову політичного характеру 

[8, с. 18]. П. Б. Паршин вважає, що такий інтерес лінгвістів до 

політичного дискурс може призвести до появи нового напрямку 

у мовознавстві, а саме політичної лінгвістики [5, с. 181]. Саме 

така зацікавленість у політичному дискурсі і зумовлює увагу 

до використання комунікативних стратегій. Особливу увагу 

на визначення типів комунікативних стратегій в різних сферах 

суспільного життя, зокрема в політиці, звертали Т. ван Дейк, О. 

Іссерс, О. Ященкова та інші науковці.

У даній роботі метою нашого дослідження є вивчення 

комунікативної поведінки у рамках комунікативних стратегій та 

тактик самопрезентації, які використовує кандидат у президенти 

Дональд Трамп у свої промові під час передвиборчої кампанії.

Матеріалом дослідження є текст політичної промови політика 

Дональд Трампа, з якою він виступав в місті Фінікс, штат Аризона 

31 серпня 2016 року. Аналіз лінгко-комунікативних особливостей 

здійснюється у рамках комунікативної лінгвістики. 

Виклад основного матеріалу. У другій половині 20 століття 

велика кількість науковців звернули увагу на структуру 

комунікативного процесу. Зокрема, у працях таких дослідників як 

Т. ван Дейка, В. Дем’янкова вказано, що комунікативна взаємодія 

не є хаотичним, а цілком впорядкованим явищем. Тобто, будь-яке 

спілкування передбачає наявність цілі та використання засобів 

для її досягнення. Тому, варто почати з визначення комунікативної 

лінгвістики, яка вивчає мовне спілкування. Комунікативна 

лінгвістика — це напрям сучасного мовознавства, який вивчає 

мовне спілкування, що складається з таких компонентів, як 

мовець, адресат, повідомлення, контекст, специфіка контакту та 

код (засоби) повідомлення [4, с. 162]. Як бачимо з визначення, 

комунікативна лінгвістика вивчає живу мову в різних ситуаціях 

спілкування та всі фактори які впливають на процес комунікації. 

Важливими у процесі комунікації є психологічні, фізіологічні, 
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соціальні, фізичні  та ситуативні складові. До психологічних 

складових належать: характер, індивідуальні особливості, 

темперамент. До фізіологічних складових належать: голос, тембр, 

зовнішність. До соціальних складових належать: вік, стать, 

статус.   До фізичних складових належать: час (коли відбувається 

спілкування), місце (де), розташування. До ситуативних складових 

належать стратегії спілкування. 

Тому, у комунікативній лінгвістиці важливими складовими 

є комунікативні стратегії та тактики, через реалізацію яких 

відбувається комунікативний вплив мовця під час спілкування. 

Сам термін “стратегія” (грец. військо і вести) вперше був 

використаний у військовій сфері і лише на межі 20 століття 

починає застосовуватися у лінгвістиці. Розглядаючи комунікативну 

стратегію як когнітивний процес, вважаємо, що вона націлена на 

досягнення певної комунікативної мети за допомогою застосування 

мовних засобів.

За сучасною російською дослідницею Т. Янко комунікативна 

стратегія включає в себе:

¾ вибір глобального мовленнєвого наміру, наприклад, 

намір виступити з повідомленням чи констатацією факту, 

поставити запитання, звернутися з проханням;

¾ відбір тих компонентів семантики речення та 

екстралінгвістичної ситуації, які відповідають 

модифікуючим комунікативним значенням;

¾ визначення обсягу інформації;

¾ співвіднесення квантів інформації про ситуацію зі станами 

свідомості комунікантів і фактором емпатії;

¾ визначення послідовності комунікативних складових, 

¾ налаштування комунікативної структури висловлювання на 

певний комунікативний режим (діалогічний, наративний, 

режим озвучення письмового тексту, стиль) і жанр [3, с. 38].

На думку російської філологині О.С. Іссерс, “мовленнєва 

стратегія включає в себе планування процесу мовленнєвої 

комунікації залежно від конкретних умов спілкування та 

особистостей комунікантів, а також реалізацію цього плану. 

Тобто, мовленнєва стратегія являє собою комплекс мовних дій, 

спрямованих на досягнення комунікативних цілей”  [3, с. 54]. 
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У роботі розглядаємо особливості комунікативних стратегій 

у політичному дискурсі. Тому, доцільно визначити даний тип 

дискурсу.

Політичний дискурс визначається як текст та розмова 

професійних політичних діячів чи політичних інститутів, таких як 

президенти чи прем’єр міністри та інші члени уряду, парламенту чи 

політичних партій, як на місцеву, національному та політичному 

рівнях, та включає мовця та аудиторію. 

Під стратегією в політичному дискурсі розуміється реалізація 

намірів мовця, які спрямовані на досягнення певної мети 

спілкування, відповідає статусно-рольовим та психологічним 

особливостям учасників процесу спілкування, що обумовлено 

певним комунікативним досвідом. 

О. Яшенкова визначає такі основні стратегії політичного 

дискурсу:

¾ самопрезентації; 

¾ агітаційна, 

¾ формування емоційного контролю, 

¾ інформаційно-інтерпретаційна, 

¾ аргументативна,

¾ маніпулювання, 

¾ дискредитації, 

¾ нападу,

¾ самозахисту тощо” [2, с. 168-170].

О.С. Іссерс вважає, що основними стратегіями є ті, які 

безпосередньо впливають на адресата і виділяє наступні стратегії: 

стратегії інформування, дискредитації, підпорядкування тощо. 

Допоміжні стратегії сприяють ефективній організації діалогової 

взаємодії і до них відносять прагматичні (побудова іміджу, 

формування емоційного настрою), діалогові (контроль над темою) 

і риторичні (залучення уваги, драматизація) [3, c. 14].

Мовленнєва стратегія являє собою сукупність мовленнєвих 

дій, спрямованих на вирішення загального комунікативного 

завдання мовця. Досягнення такого завдання можливе за умов 

використання визначених комунікативних тактик. Стратегія 

передбачає комплекс мовленнєвих дій, в той час як тактика описує 

конкретні мовленнєві дії, які передбачають досягнення впливу на 
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конкретному етапі спілкування.

Комунікативна тактика — це сукупність мовленнєвих дій, які 

виконуються в тій чи іншій послідовності, та реалізуючи чи не 

реалізують комунікативну стратегію [1, с. 38].

Існує велика кількість класифікацій комунікативних стратегій, 

але більшість дослідників сходяться на думці, що саме стратегія 

самопрезентації, маніпуляції та конвенції є основними типами 

комунікативних стратегій. Комунікативні стратегії відрізняються 

одна від одної ступенем відкритості, симетрії та способу комунікації. 

Тобто, самопрезентація є пасивною комунікацією, маніпуляція 

є активною комунікацією, а конвенція — інтерактивною. 

Відповідно, основними засобами для самопрезентації є послання, 

для маніпуляції – повідомлення, для конвенції — це діалог  [6].

Стратегія самопрезентації є основною в політичному 

дискурсі. За допомогою використання даної стратегії, можна 

продемонструвати свої найкращі якості та створити позитивний 

імідж політика. Наприклад, акцентувати увагу на своє походження, 

свою професію та її значення. Саме з використанням цієї стратегії 

і формується думка про політика. 

В політичній промові можна простежити використання такої 

тактики

як тактика позитивного позиціонування. Тактика позитивного 

позиціонування використовується у політичних передвиборчих 

промовах для опису перспектив розвитку країни у випадку 

перемоги кандидата на виборах. Тобто це є політичні обіцянки, 

які мають на меті створення позитивної картини у підсвідомості 

цільової аудиторії. Наприклад:

On my fi rst day in offi  ce I am also going to ask Congress to pass 

Kate’s Law, named for Kate Steinle...[9].

As soon as I enter offi  ce I am going to ask the Department of State, 

which has been brutalized by Hillary Clinton, brutalized [9].

Стратегія драматизація проявляється у даній промові за 

допомогою тактики перебільшення. Тобто використовується 

лексика з більшим смисловим навантаженням. Дональд Трамп 

використовує слова, що позначають певне перебільшення, коли 

мова йде про цифри. Поруч зі словом “number” зустрічаються 

наступні слова “large”, “largest”, “vast”, “expand”, “triple”. 
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Завдяки використанню даної лексики, Дональд Трамп показує 

публіці свою силу на могутність. Розглянемо наступні приклади: 

“And even right now the largest number of people are under investigation 

for exactly this that we’ve ever had in the history of our country” [9]. 

Including large numbers of violent criminals, they won’t take them 

back [9]. We’re going to triple the number of ICE deportation offi  cers 

[9].

Beyond the two million, and there are vast numbers of additional 

criminal illegal immigrants who have fl ed, but their days have run out 

in this country [9]. 

We will expand the number of border patrol stations signifi cantly 

[9].

Коли слухач чує дані твердження, то автоматично асоціює 

Дональда Трампа з великими числами, а тому і з впливом та 

могутністю. Таким чином Д. Трамп показує, що у нього є чіткий пан, 

який приведе до досягнення поставленої цілі. А дані перебільшені 

числа показують, що вони є статистично обґрунтовані та стануть 

запорукою успіху даної програми. 

Стратегія конвенції характеризується насамперед 

використанням тактики інтеграції, яка використовує прийом 

окреслення свого кола та включає адресата в коло “своїх”.

У своїй промові Дональд Трамп використовує займенник “we” 

150 разів, “us” 10 разів, в той час як займенник “I” зустрічається 

у промові лише 57 разів. Таке використання займенників формує 

колективну думку. Використання займенника  “we” допомагає 

Дональду Трампу встановити зв’язок та взаєморозуміння із 

чисельною аудиторією. А застосування таких дієслів, як “must”, 

“can”, “will”, “want” ще більше формує спільну думку та закликає 

до спільних дій. Наприклад: “We must send a message that visa 

expiration dates will be strongly enforced” [9]. 

“Together we can save American lives, American jobs, and American 

futures” [9]. 

“We will treat everyone living or residing in our country with great 

dignity” [9].

 “We want people to come into our country, but they have to come 

into our country legally and properly vetted, and in a manner that 

serves the national interest” [9].
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 “Choose me. Watch how good we’re going to do together. Watch” 

[9].

Стратегія маніпуляції, застосована політиками, є 

найефективнішою на думку дослідників. Саме тут можна 

виділити тактики звинувачення та приниження, що направлені на 

дискредитацію опонентів [7].

Тактику дискредитацію опонента, тобто Гілларі Клінтон, 

зустрічаємо у наступних прикладах: “She had the power and the 

duty to stop it cold, and she decided she would not do it” [9]. 

“She’s going to do nothing” [9]. 

“She’s been there for 35 years. She’s done nothing” [9].

Розглянемо наступну тактику — тактику звинувачення. У 

промові Дональд Трамп використовує займенник “they” 86 разів, 

а займенник “them” 32 рази, які зустрічаються поруч з наступними 

лексемами: “can’t”, “won’t”, “say”, “will”, “are going”. Тобто, 

Дональд Трамп звертається до тієї групи людей, яка не підтримує 

його ідей, а саме до Гілларі Клінтон, членів демократичної партії 

та нелегальних емігрантів. За його словами, це саме ті люди, 

які позбавляють американців робочих місць, псують життя 

американцям і ведуть Америку до знищення. Розглянемо наступні 

приклади: 

“While there are many illegal immigrants in our country who are 

good people, many, many, this doesn’t change the fact that most illegal 

immigrants are lower skilled workers with less education, who compete 

directly against vulnerable American workers, and that these illegal 

workers draw much more out from the system than they can ever 

possibly pay back” [9]. 

“And they’re hurting a lot of our people that cannot get jobs under 

any circumstances” [9]. 

“Due to a Supreme Court decision, if these violent off enders cannot 

be sent home, our law enforcement offi  cers have to release them into 

your communities” [9].

 Наступна стратегія, яка використовується у промові це 

ціннісно орієнована стратегія. Вона проявляється за допомогою 

тактики ціннісних орієнтацій адресата.

 Дональд Трамп неодноразово застосовує слово “American”, 

що одразу породжує у слухачів думки про американський стиль 
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життя. Дональд Трамп вживає дану лексему поруч з такими 

словами, як “incredible”, “vulnerable”, “life”, “security for all”, 

“fi rst”, “alive”, “safety”, “futures”, “lives”. 

Розглянемо наступні приклади:“Now is the time for all of us 

as one country, Democrat, Republican, liberal, conservative to band 

together to deliver justice, and safety, and security for all Americans” 

[9].

“Together we can save American lives, American jobs, and 

American futures” [9]. Можна чітко побачити, що тон даних 

тверджень є досить позитивним, що не можна сказати про наступні 

твердження в яких Дональд Трамп використовує власну назву 

“United States”.

“Anyone who has entered the United States illegally is subject to 

deportation” [9]. 

For the price of resettling one refugee in the United States, 12 could 

be resettled in a safe zone in their home region [9].

 We’ve admitted 59 million immigrants to the United States between 

1965 and 2015 [9]. 

You cannot obtain legal status or become a citizen of the United 

States by illegally entering our country [9].

Цим самим Дональд Трамп показує, що відповідальним за 

наслідки нелегальних іммігрантів є уряд, а не суспільство.  Адже 

саме уряд має захистити американську самобутність. 

Отже, дані аналізу політичного дискурсу дозволяють 

простежити використання комунікативних стратегій та тактик, 

які впливають на адресата. Дана політична промова у місті Фінікс 

здійснила сильний вплив на аудиторію завдяки використанню 

проаналізованих стратегій так тактик. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у порівняльному 

аналізі використання комунікативних стратегій та тактик у 

передвиборчих промовах Дональда Трампа. 
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ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ 
«АГРЕСІЯ» В ПОЛІТИЧНИХ ДЕБАТАХ СУЧАСНИХ 

АМЕКИКАНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ

Розглядаються вербальні засоби вираження агресії у 

передвиборчих політичних дебатах 2016 року з урахуванням 

класифікації К. Ф. Седова. Основними засобами вербалізації 

агресії виявилися іменники, прикметники, дієслова та займенники. 

Доведено, що Д. Трамп використовує більше вербальних засобів 

для вираження агресії, ніж його опонент – Г. Клінтон.

Ключові слова: агресія; типи агресії; вербальні засоби 

вираження агресії; політичні дебати.

Рассматриваются средства выражения вербальной 

агрессии в предвыборных политических дебатах 2016 года с 

учетом классификации К. Ф. Седова. Основными вербальными 

средствами выражения агрессии оказались имя существительное, 

прилагательное, глагол и местоимения. Доказано, что 

Д. Трамп использует больше вербальных средств для выражения 

агрессии, чем его оппонент – Х. Клинтон.

Ключевые слова: агрессия; типы агрессии; вербальные средства 

выражения агрессии; политические дебаты.

The article considers verbal means of aggression expression in 

political debates between the USA presidential election candidates – 

D. Trump and H. Clinton. The research is based on the scripts of three 

presidential debates in 2016. The topicality of the research is stipulated 

by the necessity of further elaboration on the notion of verbal aggression 

as a linguistic phenomenon in the context of political discourse. In 

accordance with K. F. Sedov classifi cation 5 types of speech aggression 

have been singled out and regarded in terms of verbal means used to 

express them. Quantitative analysis has demonstrated that verbal direct 
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initiative aggression type reinforced by verbal means prevail in both 

candidates’ speech. D. Trump also resorts to other types: verbal direct 

mediated, verbal direct emotional, verbal direct active and verbal 

direct passive aggression. Another essential diff erence between the 

two candidates’ aggression verbalization is that H. Clinton employs 3 

types of verbal means to enhance aggression: pronoun, noun and verb, 

while her opponent makes use of pronoun, noun, verb and adjective. 

However, the examples expressing aggression by verbal means in 

presidential debates are quite immense (180 in D. Trump’s speech and 

11 in H. Clinton’s speech), which suggests that verbal means  are often 

used to convey aggression in political discourse.

Key words: aggression; types of aggression; verbal means of 

aggression expression; political debate.

 «Політичний дискурс – це дискурс на будь-якому політичному 

форумі, наприклад, кампанії, парламентські дебати, інтерв›ю, 

виступи тощо» [13]. «Більша частина досліджень політичного 

дискурсу стосується тексту та розмов професійних політиків чи 

політичних інститутів, таких як президент, прем’єр-міністри 

та інші члени уряду, парламенту чи політичних партій, як на 

місцевому, національному, так і міжнародному рівнях» [6, с.11-

52]. Агресія як елемент політичних дебатів потребує подальшого 

пояснення, а особливо вербальні засоби її реалізації.

З психологічної точки зору «агресія» визначається як 

«насильницькі або ворожі почуття, поведінка чи ставлення» [1]. 

«Агресія (від лат. «aggressio» - напад, напад) – це вмотивована 

деструктивна поведінка, що суперечить нормам і правилам 

співіснування людей у   суспільстві, завдаючи шкоди об›єктам 

нападу (живим і неживим), завдаючи фізичної шкоди людям 

(негативний досвід, стани напруги, страху, депресії тощо)» [2].  

Дане дослідження спрямоване на лінгвістичний аналіз 

вербальних засобів вираження агресії. «Вербальна агресія – це 

використання мовних засобів для вираження неприязні, ворожості, 

манери мови, що ображають чиюсь самооцінку та гідність» [16, 

с.87-104].

Актуальність дослідження обумовлюється відсутністю 

інформації про вербальні засоби вираження агресії, особливо 
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під час політичних дебатів. Матеріалом дослідження є перший, 
другий та третій передвиборчі політичні  дебати між Д. Трампом 
та Г. Клінтон. Метою дослідження є якісний та кількісний аналіз 
вербальних засобів вираження агресії у політичних дебатах між 
двома вище згаданими республіканським та демократичним 
кандидатами.  Для досягнення поставленої мети було використано 
визначення вербальної агресії та класифікація її типів  
запропоновані К. Ф. Седовим. Він розглядає вербальну агресію 
з лінгвістичної точки зору, визначаючи її як «цілеспрямований 
комунікативний акт, спрямований на спричинення негативного 
емоційно-психологічного стану об’єкта мовленнєвого впливу» 
[16, с.87-104]. Учений виділяє 10 видів мовної агресії: 1. 
Вербальна / невербальна. 2. Пряма / непряма. 3.Інструментальна / 
Неінструментальна. 4. Ініціатива / Реактивна. 5. Активна / пасивна. 
6. Безпосередня / опосередкована. 7. Спонтанна / підготовлена. 8. 
Емоційна / раціональна.9. Сильна / слабка. 10. Ворожа / неприязна. 
Ми згрупували їх у більш складні типи, представлені наступними 
абревіатурами: ВПА (вербальна  пряма активна); ВПП (вербальна 
пряма пасивна); ВПІ (вербальна пряма ініціатива); ВПР (вербальна 
пряма реактивна); ВПО (вербальна пряма опосередкована); 
ВЕА (вербальна емоційна активна); ВІА (вербальна ініціативна 
активна); ВДЕ (вербальна пряма емоційна). Їх приклади в контексті 
першого, другого та третього політичних дебатів Д. Трампа та 
Г. Клінтон будуть проаналізовані в даній статті.

З метою звуження пошуку звертали увагу на використання 
займенників та лексики, які можуть виражати агресивне ставлення 
до опонента. Референти займенників, а також значення, вкладене 
ораторами, показані в прикладах нижче.

У першому політичному дебаті агресія представлена такими 
негативними іменниками: бійка (a fi ght), катастрофа (a disaster), 

ганьба (a shame), проблема (a problem), темперамент (a temperament); 
прикметниками: ганебний (disgraceful), дефективний (defective) та 
фразами бути звинуваченим за щось (to be blamed for), розтрачувати 

на (squandered on).

У другому політичному дебаті переважають дієслова: нападати 
(to attack), брехати (to lie), боротися (to fi ght) і бути присоромленим 
за (to be ashamed of). Агресія виражається іменниками такими, як: 



145

повістка (a subpoena,), брехня (a lie). Прикметник: образливий 

(abusive).

Третій дебат містить такі слова, що виражають агресію: 

прикметники: сердитий (angry), винен (guilty) і сфальсифікований 

(rigged); Іменники: насильство (violence), злочин (a crime). Усі ці 

слова можна розділити на групи за своїм значенням.

Таблиця 1.1

Агресивна лексика, що використовується в дебатах

Дебат Нейтральна лексика, 

що стала негативною

Негативна  лексика

І Темперамент Незаконний

Ганебний

Дефективний

Бути звинуваченим у чомусь

Ганьба

Проблема

Бійка

Катастрофа

ІІ Повістка Ганебний

Катастрофа

Брехня

Брехати

Атакувати

Боротися

Бути присоромленим за

Образливий

ІІІ — Злочин

Розлючений

Винний

Злий

Підроблений

Насильство

Нечесний

Загальна 

кількість

2 22
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У таблиці 1.1 представлено використання негативної лексики 

в окремих дебатах. Представлено також зміни значення слів з 

нейтральних на негативні, тому можна припустити, що лексика, 

яка використовується в політичних дебатах між Д. Трампом 

та Г. Клінтон є переважно негативною. Результати таблиці 1.1 

демонструють, що обидва кандидати використовують 22 слова 

з негативним значеням в той час, як лише 2 слова змінили своє 

значення на негативне.

Проаналізуємо використання негативного лексису стосовно 

типу агресії.

ВПО: “TRUMP: Our jobs are fl eeing the country. They›re going 

to Mexico. They›re going to many other countries. You look at what 

China is doing to our country in terms of making our product. They›re 

devaluing their currency, and there›s nobody in our government to 

fi ght them. And we have a very good fi ght. And we have a winning 

fi ght. Because they’re using our country as a piggy bank to rebuild 

China, and many other countries are doing the same thing” [4].

Ми хочемо підкреслити, що «В» в абревіатурі означає вербальна. 

«П» означає пряма, і це означає, що Д. Трамп не намагається 

прикрити своє негативне ставлення до нинішньої влади, але він 

чітко висловлює своє незадоволення їх діями. Він протиставляє 

себе та свою партію нинішній владі, пояснюючи, що їхні дії 

ефективні та варті уваги виборців. «О» означає опосередкована, 

оскільки Д. Трамп посилається на минуле, і він не чітко викладає 

факти, на яких ґрунтуються його припущення. Слово «боротьба/

боротися» (“fi ght”) представлено тут як іменник і дієслово. 

Ще більш важливо те, що дієслово поєднується з заперечним 

та особовими займенниками. “Nobody” використовується для 

звернення до уряду, щоб зробити його неефективними без 

зазначення конкретних людей. Д. Трамп використовує дієслово 

«боротися» (“fi ght”) у поєднанні з заперечним займенником, 

значення якого полягає у «спробі запобігти успіху чи ефективності» 

[9], тоді як іменник «бійка» (“fi ght”) вживається в контексті з 

особовим займенником «we» для вираження підмета. Значення 

іменника – «ситуація, в якій ви докладаєте багато зусиль, щоб 

перемогти когось або чогось домогтися, або для того, щоб щось 

не відбулося»  [9]. “We” використовується для виділення хороших 
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якостей оратора та його команди, підкреслюючи значення слова 

«боротися» епітетами, “good” and “winning”.

ВПЕ: “Trump: Let me give you the example of Mexico. They have 

a VAT tax. We›re on a diff erent system. When we sell into Mexico, 

there›s a tax. When they sell in -- automatic, 16 percent, approximately. 

When they sell into us, there›s no tax. It’s a defective agreement. It’s 

been defective for a long time, many years, but the politicians haven’t 

done anything about it.

Now, in all fairness to Secretary Clinton -- yes, is that OK? Good. I 

want you to be very happy. It’s very important to me.

But in all fairness to Secretary Clinton, when she started talking 

about this, it was really very recently. She’s been doing this for 30 

years. And why hasn’t she made the agreements better? The NAFTA 

agreement is defective. Just because of the tax and many other reasons, 

but just because of the fact...” [4].

Розглянемо детальніше абревіатуру в цьому прикладі. Оскільки 

букви «В» та «П» вже були пояснені, ми хочемо звернути вашу 

увагу на букву «E». Це означає емоційну агресію, яка спрямована 

на афективний вплив на слухача. Дональд наголошує, що 

секретар Клінтон неефективна як політик, але він намагається 

приховати свої реальні наміри фразою «I want you to be very 

happy. It’s very important to me», використовуючи цю фразу, він 

намагається створити певний позитивний образ для себе. Політик, 

який піклується про всіх, навіть свого опонента. Використання 

прикметника «дефективний» (“defective”), значення якого – «щось, 

у чому є несправність і не працює належним чином» [5], дозволяє 

йому продовжувати свою промову і перейти до звинувачень проти  

Клінтон. Тут ми бачимо вживання особового займенника «вона». За 

допомогою цього займенника Дональд відділяє Гілларі від інших 

політиків і робить її відповідальною за неефективність угоди. 

Дональд звинувачує її в тому, що за тридцять років політичної 

кар›єри вона її не покращила. Він також робить припущення, що 

нічого не зміниться, оскільки вона почала говорити про це зовсім 

недавно. 

ВПІ: “TRUMP: You are going to approve one of the biggest tax cuts 

in history. You are going to approve one of the biggest tax increases in 

history. You are going to drive business out. Your regulations are a 
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disaster, and you’re going to increase regulations all over the place” 

[4].

Буква «І» означає ініціативну агресію, що означає, що 

Дональд Трамп активно висловлює недовіру політичним 

поглядам Г. Клінтон і хоче, щоб вона захищала себе від його 

звинувачень. Економічна стратегія, на яку зазвичай посилається 

Г. Клінтон, критикується її опонентом. Він назвав її економічний 

план «катастрофою» (“disaster”), значення цього слова – «дуже 

невдалий або вкрай поганий» [7]. Трамп натякає, що вона не зможе 

виконати передвиборні обіцянки, оскільки всі вони призведуть до 

жахливих наслідків. Що ще важливіше, він використовує фрази, 

“to drive business out” and “to increase regulations”, підкреслюючи, 

що таке регулювання знищить приватний бізнес та встановить 

державну монополію.

ВПА: “TRUMP: That was more than a mistake. That was done 

purposely. OK? That was not a mistake. That was done purposely. 

When you have your staff  taking the Fifth Amendment, taking the Fifth 

so they’re not prosecuted, when you have the man that set up the illegal 

server taking the Fifth, I think it’s disgraceful. And believe me, this 

country thinks it’s -- really thinks it’s disgraceful, also” [4].

Буква «A» в абревіатурі ВПА ще не пояснена, тому необхідне 

подальше пояснення. «А» означає активну агресію за якої оратор 

відкрито висловлює своє негативне ставлення до конкретної 

людини чи ситуації. Одним із способів переконати виборців, якими 

користуються політики, є перевірка фактів на їхніх сайтах. Д. Трамп 

звинувачує Г. Клінтон у неправдивості поданої інформації. Для 

того, щоб посилити зневагу до її вчинку, він скористався словом 

«ганебний» (“disgraceful”), що означає «притягнення ганьби» [8]. 

Дональд експлуатує антонімічні речення “That was not a mistake. 

That was done purposely”, вказуючи на те, що Гілларі намагалася 

приховати політичні дані. Він намагається зробити себе частиною 

країни і використовує метонімію “country thinks”. Він намагається 

переконати виборців у правдивості його слів.

ВПП: “TRUMP: Well, I have much better judgment than she does. 

There’s no question about that. I also have a much better temperament 

than she has, you know?” [5].

Буква «П» позначає пасивну агресію. Даний тип агресії 
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передбачає ігнорування оратором осуду опонентів. У наведеному 

вище прикладі ми бачимо, що республіканський висуванець не 

відповідає на попереднє звинувачення, а навпаки, він хвалить себе 

і принижує свого опонента. Перевага особистого займенника «я» 

полягає в тому, що він демонструє здатність Дональда приймати 

рішення. Недоліком може бути те, що він занадто чітко показує, де 

криється провина, він проводить лінію між собою та Гілларі. Для 

подальшого покращення своєї точки зору Дональд використовує 

прикметники у найвищому ступені порівняння та іменники, що 

вказують, що він перебуває у кращому становищі, ніж Гілларі. 

Слово «темперамент» (“temperament”) тут вживається в прямому 

значенні «своєрідний або відмітний психічний або фізичний 

характер» [14], однак, використовуючи свою антифеміністичну 

позицію, Дональд ставить себе над Гілларі, натякаючи, що вона не 

може приймати правильних рішень.

ВПІн.: “Trump: And I will tell you that when Hillary brings up a 

point like that and she talks about words that I said 11 years ago, I think 

it’s disgraceful, and I think she should be ashamed of herself, if you 

want to know the truth” [12].

«Ін» – інструментальна агресія, яка передбачає агресію на 

подразник. Використовуючи слово «ганебний» (“disgraceful”) 

стосовно Гілларі, Дональд намагається відвернути увагу глядачів 

від себе і вказати, що Гілларі спотворює факти. Поєднання 

особових та зворотніх займенників відрізняють Гілларі від 

Дональда. Він чітко розмежовує їх обох, щоб вживати фразу «має 

бути соромно за» (“to be ashamed of”), що означає «почувати себе 

винним чи збентеженим з приводу того, що ви зробили для більш 

драматичного ефекту» [3].

ВПІ: “CLINTON: Well, Chris, let me respond to that, because that›s 

horrifying. You know, every time Donald thinks things are not going in 

his direction, he claims whatever it is, is rigged against him.

The FBI conducted a year-long investigation into my e-mails. They 

concluded there was no case; he said the FBI was rigged. He lost the 

Iowa caucus. He lost the Wisconsin primary. He said the Republican 

primary was rigged against him. Then Trump University gets sued for 

fraud and racketeering; he claims the court system and the federal 

judge is rigged against him. There was even a time when he didn’t 
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get an Emmy for his TV program three years in a row and he started 

tweeting that the Emmys were rigged against him” [15].

Гілларі використовує слово «жахливий» (“horrifying”), що 

означає «дуже шокуюче» [10], відповідаючи на звинувачення 

Д. Трампа. Д. Трамп бомбардує Г. Клінтон звинуваченнями 

в наступній нечесній кампанії. Вона навмисно вживає 

слово «сфальсифікований» (“rigged”), що означає «нечесно 

влаштовуваний результат чогось, наприклад, виборів» [11]. Вона 

використовує іронічні висловлювання, щоб показати, що всі 

місця та події, які Трамп назвав «сфальсифікованими» (“rigged”) 

проти нього, не є реальними і існують лише в його свідомості. 

Таким чином, вона намагається зберегти свій образ чесного 

політичного діяча і переконати виборців, що Трамп намагається 

ними маніпулювати. Клінтон навмисно опускає займенник «я» і 

вимовляє весь уривок із займенником «він». Вона відокремлює себе 

від таких дій і пояснює, що завжди погоджується з результатами, 

але він вважає їх сфальсифікованими.

ВЕА: “CLINTON: I have a feeling that by, the end of this evening, 

I’m going to be blamed for everything that’s ever happened.

TRUMP: Why not?

CLINTON: Why not? Yeah, why not?” [4].

ВЕА позначає вербальну емоційну активну агресію. Активна 

агресія спрямована на відображення незгоди зі словами опонента, 

а емоційна має на меті схилити виборців підтримати сторону 

Гілларі Клінтон.  Гілларі бере на себе роль політичного діяча, 

який чітко виконує свою роботу. На відміну від неї, є людина, яка 

звинувачує її у всіх політичних невдачах країни. Вона використовує 

фразу «бути звинуваченим в чомусь» (“to be blamed for”), як 

підтвердження того, всі звинувачення Дональда є безпідставними і 

продемонструвати, що вона є причиною не тільки поганих рішень 

у країні, але й хороших.

Як зазначалось раніше, кожен приклад у цій частині 

класифікується абревіатурою, яка вказує на конкретні типи агресії, 

які використовуються кандидатами. У таблиці 1.2 представлений 

кількісний аналіз цих типів.
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Таблиця 1.2

Види агресії у виборчих дебатах, виражених за допомогою 

вербальних засобів

Д. Трамп Г. Клінтон

ВПО 5 ВЕА 1

ВПЕ 1 ВПІ 1

ВПІ 8

ВПА 2

ВПП 1

Разом 17 2

Таблиця 1.2 демонструє те, що Д. Трамп використовує п’ять 

типів вербальної агресії, і переважаючим для нього є пряма 

вербальна ініціативна. Г. Клінтон значно рідше висловлює своє 

негативне ставлення до Д. Трампа за допомогою вербальних 

засобів та передусім шляхом вербальної прямої ініціативної та 

вербально емоційно-активної видів агресії.

Дані таблиці 1.3 показують, що Д. Трамп використовує 7 

типів займенників для вираження агресії. Особові займенники 

переважають у промові республіканського кандидата. Об›єктні 

займенники та присвійні прикметники також зустрічаються в 

його промовах, проте є не такими частими як особові займенники. 

Присвійні займенники, зворотні займенники, вказівні займенники 

та заперечні займенники рідко використовуються Д. Трампом під 

час політичних дебатів. 

Таблиця 1.3

Займенники, використовувані Д. Трампом в агресивному 

контексті у виборчих дебатах
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I 15 Me 4 My 1 Mine 1 Her-self 1 This 2 Nobody 1

You 24 Her 1 Your 3 That 5 Anybody 1

He 9 Us 2 His 2 Those 1 Everybody 1

She 18 Them 5 Her 1
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It 24 Our 9

We 11 Their 1

They 14

Разом 115 12 17 1 1 8 3

Разом:157

Таблиця 1.4 демонструє, що  Г. Клінтон використовує 4 типи 
займенників для вербалізації агресії. У порівнянні з її опонентом 
вона використовує менше типів займенників, проте переважаючими 
є особові займенники для обох кандидатів. Об›єктні займенники, 
присвійні прикметники та вказівні займенники рідко зустрічаються 
в її промовах.

Таблиця 1.4
Займенники, які використала Г. Клінтон в агрессивному 

контексті  у виборчих дебатах
Особові 
займенники

Об’єктні 
займенники

Присвійні 
прикметники

Вказівні 
займенники

I 2 Me 1 My 1 That 1
He 8 Him 4 His 1
It 1
They 1
Разом 12 5 2 1

Разом: 20
Дані таблиця 1.4 демонструють, які типи займенників вживає 

демократичний кандидат.
У результаті аналізу було встановлено, що обидва кандидати 

використовують різну кількість вербальних засобів для вираження 
агресії. Д. Трамп використовує 180 вербальних засобів; тим 
часом Г. Клінтон використовує 25 засобів. Результати кількісних 
аналізів показують, що займенники  переважають у Д. Трампа. 
Вони трапляються 158 разів і складають 88%  вербальних засобів. 
Прикметники вживаються 7 разів (4%), а іменники вживаються 
11 разів (5%). Рідше - дієслова; їх вживають лише 4 рази (3%). 
Займенники є домінуючими  у Г. Клінтон. Їх вона застосовує 20 
разів (80%). Вона послуговується прикметниками 3 рази (12%) та 
дієсловами двічі (8%) для вираження агресії. Поряд з вербальними 
засобами для вираження агресії кандидати використовують різні 
типи агресії за класифікацією К. Ф. Седова. Д. Трамп застосовує  
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вербальні засоби для вираження  агресії ВПО (25%), ВПЕ (6%), 

ВПІ (50%), ВПА (13%), ВПП (6%) агресії. Г. Клінтон використовує 

вербальні засоби для агресії ВЕА (50%) та ВПІ (50%).

Практичне значення зумовлюється перспективою 

використання результатів дослідження в аналізі вербальних 

засобів вираження агресії у політичних дебатах інших 

політиків або в інших типах дискурсу.
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«Сімпсони»)

У статті розглядаються функції сленгу та досліджуються 

особливості функціонування американського молодіжного сленгу 

у контексті.

Ключові слова: американський сленг, молодіжний сленг, 

функціональний аналіз, кінодискурс, контекст.

В статье рассматриваются функции сленга и исследуются 

особенности функционирования американского молодежного 

сленга в контексте.

Ключевые слова: американский сленг, молодежный сленг, 

функциональный анализ, кинодискурс, контекст.

The article studies the functions of slang and carries out the analysis 

of the peculiarities of youth slang functions in the context. The author 

deals with the notion of slang, its classifi cation, and functioning. The 

article aims to single out main functions performed by the examples 

of youth slang and diff erentiate them into sections. The subject 

of our study is American slang, and the object is the functioning of 

American youth slang in fi lm discourse. The material of the study is 

a slang samples from the scripts of fi ve episodes of the 30th season of 

the American animated series The Simpsons. The sampling criterion 

was the use of a language unit in one or more available contexts. 

As a result, we selected 50 slangisms recorded by such dictionaries 

as Green’s Dictionary of Slang, Slang Defi ne, and The Online Slang 

Dictionary. The material and objectives of the study led to the use 

of an interpretation method to determine the functions of examples 

of American youth slang in the context of its use. As a result we 
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distinguished 10 slang functions: expression of belonging to a certain 

sphere of activity, originality, positive and negative selection from 

the crowd, adequate perception in the team, enhancement of friendly 

atmosphere, conciseness, concretization, transmission of confi dential 

information, diversity of language, and emotionality. The analysis 

showed that the most commonly used function of American youth slang 

is the tenth one expressing emotionality, 15 examples out of 50 stand 

for 30%, and the least used is the eight function, the transmission of 

confi dential information, non-sampled, 0 examples stands for 0% .

Key words: american slang, youth slang, functional analysis, 

cinematic discourse, context.

Мова є динамічною, і в будь-який час сотні та, можливо, 
тисячі слів і виразів переміщуються з одного рівня в інший, 
стають все більш або менш прийнятними або популярними [4, 
с. 28]. Сленг – це неформальне використання слів і фраз для 
барвистого або своєрідного стилю вираження, який поділяють 
люди в тій самій соціальній підгрупі [6], наприклад, комп’ютерний 
сленг, спортивний сленг, військовий сленг, студентський сленг, 
бізнес сленг, тощо. Зловмисне використання сленгу вважається 
вульгарним, хоча досить багато сленгових фраз вже набули 
стандартного використання. 

Сленг є дуже ідіоматичним. Його метафори, як правило, 
спрямовані на респектабельність, і саме ця лаконічна, іноді дотепна, 
часто неприхована соціальна критика дає сленгу характерний 
смак [2, с. 107]. Сленг включає в себе не просто слова, а одиниці 
мовлення, що використовуються чітко в певному соціальному 
контексті. Сленг описує майже кожну сферу людського життя. 
Особливо швидко утворюються нові сленгові вирази в періоди 
великих соціальних змін, воєн, економічних і культурних зрушень, 
коли відчувається нагальна потреба іменувати щось нове, з чим 
доводиться стикатися щодня.

Актуальність вивчення соціолекту молоді зумовлена постійним 
зростанням дослідницького інтересу до живого мовлення різних 
соціальних груп, у тому числі й підліткової групи, а також 
мінливістю й нестабільністю соціолекту, що знаходиться під 
постійним впливом низки екстралінгвістичних факторів і потребує 
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нових досліджень через певні інтервали часу.Метоюстаттіє 

дослідження особливостей функціонування американського 

молодіжного сленгу на матеріалі американського анімаційного 

серіалу «Сімпсони».

Аналіз наукових досліджень засвідчив неабиякий рівень 

зацікавлення зарубіжними та вітчизняними лінгвістами проблемою 

функціонування сленгізмів. Основою дослідження слугували 

праці таких науковців як Гальпєрін І. Р., Пиркало С. В., Гонта І. А., 

Гавіланес Джесіка, Yanchun Zhou та Yanhong Fan.

Об’єктом нашого дослідження є американський сленг, 

предметом – функціонування американського молодіжного сленгу 

у кінодискурсі. До завдань дослідження належать: 

o розглянути основні функції сленгу;

o дослідити особливості функціонування американського 

молодіжного сленгу у кінодискурсі.

Матеріал дослідження становить вибірка сленгу зі скриптів 

пяти серій 30 сезону американського анімаційного серіалу 

«Сімпсони» [8]. Критерієм здійснення вибірки було вживання 

мовної одиниці в одному або кількох наявних контекстах. В 

результаті для дослідження нами було відібрано 50сленгізмів, 

зафіксованих такими словниками як Green’s Dictionary of Slang, 

Slang Defi ne, та The Online Slang Dictionary. Матеріал та завдання 

дослідження зумовили використання методу інтерпретації для 

визначення функцій прикладів американського молодіжного 

сленгу в контексті його використання.

Причин вживання сленгу є багато, і вони різні для певних 

соціальних груп. Сленг забезпечує близькість. Він часто 

виконує важливу соціальну функцію, яка полягає у виключенні 

або включенні людини у близьке оточення, вживання тієї 

мови, яка функціонує у певному колі людей, у певній професії. 

Сленг – лексична інновація у певному культурному розумінні. 

Безсумнівним є те, що причини вживання сленгу можна краще 

пояснити, проаналізувавши, як і чому він існує. Сленг вживається 

з різною метою, проте загалом він виражає певний емоційний 

стан, ставлення.Відповідно до критичного аналізу теоретичних 

джерел та власне функціонального дослідження прикладів сленгу 

у кінодискурсі, ми виділяємо 10 основних функцій. 
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Перша функція – вираження належності до певної сфери 

діяльності. Використання студентського сленгу, різновиду 

молодіжного сленгу, показує, що людина має пряме відношення 

до навчальної діяльності[1, с. 2]. Наприклад, у розмові між двома 

студентами економічного факультету, один зі співрозмовників 

вживає сленговий вираз «painpoint», що означає «проблема»: 

«Thepainpointoftheprojectisitsmarketingplan.» Вживання цього 

виразу показує, що людина використовує правильну ситуативну 

лексику, що має пряме відношення до тієї чи іншої сфери.

Прикладом із серіалу є сленг «a rip-off », що означає копія 

створена без дозволу, плагіат [9]. «Oh, great, an homagе to Body 

Snatchers, which in itself was a rip-off  of The Thing.» – у цьому 

контексті один з головних героїв Гомер має намір показати свої 

знання та належність до кіноіндустрії, так як висловлює критику 

стосовно американського фільму жахів «Викрадачі тіл» [8].

Друга функція – оригінальність. До неї можна відвести вживання 

різномінатної лексики. Щоб уникнути тавтології, звичайні прості 

слова заміняються на синонімічні сленгові вирази. Наприклад, такі 

вирази як «intelligent person» та «smart person» можна замінити на 

більш оригінальний сленговий вираз «highdome» [10, с. 2210]. 

Серед вибірки можна виділити три сленги «a dimwit», «a noob» 

та «a dingus». Усі вони є синонімами до «an unintelligent person, 

idiot» [9] та адресуються головному герою Гомеру: 

o «I’m here, dimwit.»;

o «How could I be such a noob? I could learn to love a noob, given 

time. I am such a noob. What a noob. Total noob. Classic noob.»; 

o «Yeah, think ahead, dingus.»[8].

Третя функція – позитивне та негативне виділення «з натовпу». 

Цю функцію ми розглянемо з двох сторін: позитивне виділення 

при використанні сленгу гарантує гарне враження; в той час як 

негативне виділення має зворотній ефект: надмірна кількість 

використаних виразів не принесе успіху при співбесіді[3, c. 201].

До цієї функції можна віднести використання вульгаризмів 

як негативне виділення та заміна вульгазмів на евфемізми як 

позитивне виділення. «Holy crap!» –  сленг-вульгаризм, що означає 

збентеження та подив [5]: «Holy crap. This company is up to some 

kind of monkey business.» [8]. В той час як евфемізм «Dang it!» до 
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виразу «Damn it!» показує небажання героя виражатися вульгарно, 
чим і виділяє його серед усіх інших, хто не дотримується такого 
принципу, але зі збереженням смислового навантаження: «–Half of 

that taste is you. –  Dang it.»[8].
Четверта функція – адекватне сприйняття в колективі. У певному 

середовищі «інсайдери» мають свою специфічну мову, де є також 
місце і сленгу. Для гарних відносин серед членів колективу кожен 
новачок має мати хоча б поверхнє розуміння сленгу [10, с. 2212]. 

Головна героїня серіалу Ліза рідко використовує сленг у своєму 
мовленні чим і відрізняється від своїх однолітків. Та все ж аби бути 
сприйнятою у шкільному колективі їй доводиться час від часу 
його використовувати. Наприклад, нами було виявлено декілька 
слововживань сленгу «to kill» в значенні глибоко розчаровувати, 
засмучувати, в контексті розмови з братом та однокласниками: 
«Oh, just kill me!» [8].  

Використання сленгових виразів зближує молодь так як у них 
з’являється спільна тема для розмов. Саме з цієї причини ми можемо 
виокремити п’яту функцію – посилення дружелюбної атмосфери; 
це викликає довіру та забезпечує належні стосунки [10, с. 2212].

В серіалі яскраво вираження тема знущання з повних людей 
місцевими хуліганами. Щоби належати до їх рядів та мати з ними 
гарні відносини, головний герой Барт словесно ображає свого 
батька Гомера, використовуючи сленг «a hog», що означає гладкий, 
повний: «–  I’m your creator, for fl aving out loud. –  Credit hog.»[8].

Шоста та сьомафункції – лаконічність та конкретизація. 
Ці функції варто згадувати поруч, адже стислість вираження 
забезпечує більш конкретне пояснення або розуміння про предмет, 
питання, проблему, про яку йдеться у розмові [10, с. 2209]. Терміни 
молодіжного сленгу виступають синонімічними відповідниками 
звичайних виразів та іноді повних речень. Це дозволяє звучати 
чітко та впевнено. Наприклад, такий вираз як «to replace with rough 

estimate and reduce the odds of being taken for an idiot» ми можемо 
замінити сленговим словом «to guesstimate».

Прикладом до шостої функції виступає сленг «Huh?», що 
є синонімом до цілого речення «I did not hear you», але лише 
коли вживається у запитальній формі. Його неодноразово 
використовують герої серіалу: «Huh?A hotel? But we lost.»[8].
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Щодо сьомої функції, варто згадати сленг «Sup?», що є 

синонімом до запитання «What is going on?» та не має іншого 

значення як наприклад ще один синонім «What’s up?». Сленг 

конкретно виражає одне значення в будь-якому контексті, 

н априклад: «–Sup?Lord? Why am I here? –Uh, Ned Flanders, you 

have been a sinner»[8]. 

Восьма функція–передання інформації, що не має бути відомою 

для інших, тобто обговорюючи ті чи інші деталі у присутності 

інших, «інсайдери» використовують сленг аби важлива інформація 

залишилась тільки між ними [10, с. 2210]. Серед вибірки не було 

прикладів сленгу, що виконували би цю функцію.

Дев’ята функція – урізноманітнення мови (надання вже 

існуючому терміну додаткових значень, зрозумілих тільки для 

«інсайдерів»). Одне і те ж слово може виражати діаметрально 

протилежне значення, коли воно вжите різними людьми, в різному 

контексті [10, с. 2210]. Наприклад, термін «deck» має такі прямі 

значення як колода, палуба; як сленг, цей термін має значення 

«презентація PowerPoint».

Цю функцію виконує сленг «toburn». Будучи звичайним 

дієсловом, це слово відоме за своїм значенням горіти. Як сленг, 

воно набуває нового значення «to agree»: «–I’ve held my tongue, 

because I appreciate you not ruining my song.– Can’t ruin what already 

sucks.– Burn.»[8].

Десята функція – емоційність. Ця функція включає в себе елементи 

використання жартів, сарказму, іронії; вираження завищеної 

самооцінки та зневажливого ставлення до співрозмовників; 

надання додаткового відтінку словам, висловлення відмови або 

незгоди[10, с. 2212]. Зазвичай емоційність виражається вигуками, 

що підсилюють основне повідомлення. Наприклад, сленговий 

вираз «Take to the next level, congratulations!» вживається для 

вираження схвильованості та для наголошення на позивному 

результаті проводячи паралелі з виходом на інший рівень вгрі, 

адже значення цього виразу – покращувати, удосконалювати. 

Серед вибірки можна виділити багато прикладів сленгу, 

що виражають емоційність героїв, в  основному, цю функцію 

виконують вигуки. Наприклад: 

o вигук «Cowabunga!» виражає задоволення, радість від 
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перемоги, здивованість: «Cowabunga! [SCREAMS] We’ve 

done all we could.»; 

o вигук «D’oh!» виражає горе, відчай, розчарування: «Hmm? 

D’oh!Here’s your nuggets.»; 

o вигук «Ew!» виражає огиду: «– Oh, my God, married kids? 

You’re in the show.– Ew, no!»;

o вигук«Ha-ha!» виражає насмішку: «– You’re a goodboy.– 

Mom, please. Somebody might hear you.[BOTH GRUNTING] 

[KIDS LAUGHING] – Oh, look at him! [SQUEALS] – Ha-ha.»;

o вигук «Ugh!» виражає незадоволення: «Didn’t we just build 

a whole new mixed-use complex for the baby boomers? Ugh.»;

o вигук «Ow!» виражає біль, страждання: «And I’ve got a sister 

who will edit them together while I feed the dog marshmallows 

and see what happens. Ow!»[8].

Результати аналізу досліджуваного матеріалу висвітлено у таблиці. 

Таблиця 1

Функції Кількість 
прикладів

Відсоток

Функція 1: вираження належності до 
певної сфери діяльності

1 2%

Функція 2: оригінальність 11 22%

Функція 3: позитивне та негативне 
виділення «з натовпу»

7 14%

Функція 4: адекватне сприйняття в 
колективі

1 2%

Функція 5: посилення дружелюбної 
атмосфери

4 8%

Функція 6: лаконічність 3 6%

Функція 7: конкретизація 3 6%

Функція 8: передання конфіденційної 
інформації

0 0%

Функція 9: урізноманітнення мови 5 10%

Функція 10: емоційність 15 30%

Усього 
прикладів: 50
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Отримані результати дозволяють зробити наступні висновки. 

Нами виділено 10 функцій сленгу: вираження належності до 

певної сфери діяльності, оригінальність, позитивне та негативне 

виділення «з натовпу», адекватне сприйняття в колективі, 

посилення дружелюбної атмосфери, лаконічність, конкретизація, 

передання конфіденційної інформації, урізноманітнення мови, 

емоційність. Найуживанішою функцією американського 

молодіжного сленгу є десята функція, що виражає емоційність, 

15 прикладів з 50 – 30%, а найменш уживаною є восьма функція, 

передання конфіденційної інформації, прикладів до якої не було 

виділено у вибірці, 0 прикладів – 0% використання.

Перспективним напрямком дослідження може стати 

аналогічний функціональний аналіз-порівняння американського 

та британського молодіжних сленгів. 
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РОЛЬ КОМУНІКАТИВНИХ НЕВДАЧ

 У СТВОРЕННІ ІНТЕРНЕТ-МЕМІВ

У статті розглядається явище комунікативної невдачі як одне 

з ключових питань у комунікативній лінгвістиці. Розглядаються 

типи комунікативних невдач та проводиться аналіз основних 

причин, які стають каталізатором у створенні інтернет-мемів.

Ключові слова: комунікативна невдача, комунікативний акт, 

комунікація, інтернет-мем, мовний код, адресант, адресат.

Цыган Н. А., Сапожник И. В. Роль коммуникативных неудач в 

создании интернет-мемов.

В статье рассматривается явление коммуникативной неудачи 

как один из ключевых вопросов в коммуникативной лингвистике. 

Рассматриваются типы коммуникативных неудач и проводится 

анализ основных причин, которые становятся катализатором в 

создании интернет-мемов.

Ключевые слова: коммуникативная неудача, коммуникативный 

акт, коммуникация, интернет-мем, языковой код, адресант, 

адресат.

Tsyhan N.A., Sapozhnyk I.V. The role of communicative failures in 

the creation of Internet memes.

The article deals with the notion of communicative failure as one of 

the key issues in communicative linguistics. The types of communicative 

failures are examined and the main causes that become a catalyst for 

the creation of Internet memes are analyzed.

Scientists in communicative linguistics mainly explore the processes 

that help to create the images of a «perfect speaker» or a «perfect 

listener», since the factors which contribute to successful communication 

are certainly one of the most important tasks in this fi eld. However, taking 

into account all the key factors that may infl uence a communicative 
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act when using a language in the process of real communication, 

there is always a place for linguistic asymmetry. Therefore, it is not 

surprising that one of the main issues in communicative linguistics is 

the phenomenon of communicative failure, its causes and consequences.

Having analyzed a certain number of memes according to the 

generalized classifi cation of F. S. Batsevych in order to identify the 

main reasons for the Internet memes formation, we conclude that 

communicative failure is a very popular phenomenon, which occurs 

constantly and everywhere, where interaction takes place. All types of 

communicative failures can serve as a background for Internet memes.

In our future research, we intend to focus on exploring the strategies 

and tactics of the communicative act based on English-language 

Internet memes.

Key words: communicative failure, communicative act, 

communication, internet meme, language code, sender, addressee.

Комунікативна лінгвістика як одна зі складових частин 
науки про мову – мовознавства – виникла відносно недавно. Її 
активний розвиток припадає на другу половину ХХ століття. Цей 
сучасний напрямок полягає у вивченні процесів спілкування, де 
активно використовується не тільки жива природна мова, але 
також фізичні, фізіологічні, психологічні, соціальні, контекстні, 
ситуативні та інші складові комунікативного акту [2, с. 7-8]. 
Вчені з комунікативної лінгвістики приділяють досить багато 
часу вивченню процесів, які допомагають створити образи 
«ідеального мовця» та «ідеального слухача», оскільки саме 
фактори, які сприяють успішному проведенню комунікації – це те, 
що, безумовно, є одним з найважливіших завдань цього напряму. 
Проте, також, при використанні живої природної мови у процесі 
реального спілкування, обміну інформацією, з урахуванням 
усіх навколишніх чинників, які можуть впливати на перебіг 
комунікативного акту, завжди є місце мовній асиметрії. Тому не 
дивно, що одним з основних питань комунікативної лінгвістики є 
явище комунікативної невдачі, її причини та наслідки.

Наслідки комунікативних невдач можуть варіюватися залежно 
від ступеня шкоди, яку вони завдали взаєминам між комунікантами. 
Спричинення комічного ефекту вважається одним з найгуманніших 
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наслідків неуспішного комунікативного акту. Саме присутність 

цієї частки комічності пов’язує явище комунікативної невдачі з 

іншою нещодавно створеною наукою — меметикою, основним 

об’єктом дослідження якої є мем. За Д. Денетом  мем — «складна 

ідея, яка самоорганізується в окрему  одиницю і розгортається за 

допомогою зовнішніх проявів, які є вираженням мема» [1]. Тобто, 

це може бути зображення, відео, записи, лозунги інше, що часто 

носять у собі гумористичний характер.

Явище комунікативної невдачі досліджувалось багатьма 

вченими. Дмитренко О. П. приділяв увагу причинам 

комунікативних невдач у міжнародному дискурсі [5, с. 75-78]. 

Земська Е. А. зосереджувалась на комунікативно-прагматичному 

аспекті у вивченні комунікативних невдач [8, с. 30-59]. Кукушкіна 

О. В. розглядала це явище як порушення мовленнєвих норм 

— кодову модель комунікацій. Дубцова О. В. досліджувала 

комунікативну невдачу з точки зору лінгвокогнітивного аспекту на 

матеріалі американського кінодискурсу [6]. 

Ми ж досліджуємо типологію комунікативних невдач, що, в 

свою чергу, стають базисом для створення інтернет-мемів. Саме 

ця тема була ще недостатньо висвітлена у рамках комунікативної 

лінгвістики, що й визначає актуальність нашого дослідження. 

Метою цієї статті є критичний огляд літератури за обраною 

темою, а також встановлення та аналіз основних причин 

комунікативних невдач, що стають поштовхом для утворення 

інтернет-мемів. Для реалізації визначеної нами мети передбачається 

виконання таких завдань:

- визначення, уточнення та порівняння дефініцій 

комунікативної невдачі;

- типологізації комунікативної невдачі;

- аналіз інтернет-мемів в межах визначеної нами типологізації 

комунікативних невдач;

- опис основних причин для утворення мемів на базі 

проведеного аналізу.

У виявленні ознак комунікативних невдач в англомовних 

інтернет-мемах полягає новизна дослідження. Матеріалом 

дослідження слугують тексти англомовних інтернет-мемів.

Якість процесу комунікації залежить від низки факторів, 
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в результаті впливу яких, вона може пройти успішно або ж, 

навпаки, – не увінчатись успіхом. Оскільки найрізноманітніші 

види людської діяльності, в нашому випадку процес комунікації, 

складаються з багатьох рівнів та етапів для їх виконання, а жива 

природна мова передбачає певну асиметрію в процесі реалізації 

цих етапів, то явище комунікативної невдачі стає надзвичайної 

важливою темою для вивчення.

Отже, який зміст носить у собі поняття комунікативної невдачі? 

Достатня кількість вчених зосереджували свою увагу на цій 

проблемі, формулюючи свої визначення комунікативної невдачі 

на базі власних досліджень. Саме це стало причиною варіації назв 

досліджуваного нами явища. Існують такі синонімічні терміни як 

«комунікативний збій» [10, с. 76-119], «конфліктна комунікація» 

[9, с. 72–81], «мовні шуми», «перешкоди» [13], «конфліктний тип 

мовленнєвої комунікації» [3, с. 361–370]. Бацевич Ф.С висуває 

термін «комунікативна девіація» і дає досить широке визначення 

цього поняття, а саме — «недосягнення адресантом комунікативної 

мети; відсутність взаєморозуміння і згоди між учасниками 

спілкування» [2, с. 7-8]. Термін «вербальний конфлікт» пропонує 

Чайка Л. В., тим самим більш конкретизуючи саму дефініцію 

– «порушення процесу людського спілкування за допомогою 

природної мови, за якого один з комунікантів повністю або почасти 

не розуміє іншого, негативно оцінює його манеру мовленнєвої 

поведінки, вербальнокогнітивну базу або знаки, використовувані 

в акті комунікації» [12]. Оперуючи лексемою «комунікативна 

невдача», яку ми надалі будемо використовувати у своїй роботі, 

Б.Ю. Городецький, І.Г. Сабурова та І.М. Кобозєва, формують 

своє визначення, яке звучить як «збій у спілкуванні, при якому 

певні відрізки мовлення не виконують свого призначення. Інакше 

кажучи, ті чи інші їх елементи як інструкції по перетворенню 

оточення не реалізуються» [4, с. 64–78]. 

Таким чином, відхилення від законів мовленнєвого спілкування, 

так званих комунікативних кодексів, провокує утворення 

комунікативних невдач. Цей комунікативний кодекс має складну 

будову, адже включає як мовні особливості, так і когнітивні 

процеси, а також психологічні, соціальні та культурні аспекти 

спілкування. Саме втілення наміру комунікантів у реальному 
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усному чи письмовому спілкуванні (монолог, діалог, полілог 

тощо), що нерозривно пов’язане з психологічними особливостями 

міжособистісних зв’язків, а також підпадає під вплив низки 

соціальних факторів і обумовлює структуру комунікативного 

кодексу. 

Бацевич Ф. С. говорить про комунікативну грамотність і 

комунікативний паспорт учасника спілкування, які вважає 

важливими компонентами комунікації, незнання, недотримання чи 

порушення яких обумовлює неуспішне закінчення комунікативного 

акту. Поняття комунікативної грамотності фігурує у працях вченого 

як «сукупність комунікативних знань, умінь і навичок людини, які 

дають змогу їй ефективно спілкуватися в усній і писемній формах; 

знання законів, правил і засобів ефективної усної та писемної 

комунікацій» [2, с. 271-273]. Виділяється два рівні комунікативної 

грамотності, де знаходяться відповіді на два важливих питання «Як 

потрібно, як прийнято спілкуватися?» і «Як краще, як ефективніше 

спілкуватись?» відповідно:

- теоретичне надбання та практичне втілення знань прийнятих 

суспільством норм для стандартних усних та письмових 

комунікацій;

-  теоретичне та практична обізнаність щодо набору правил, 

засобів та стратегій ефективної комунікації для стандартних 

усних та письмових комунікацій.

Комунікативна грамотність в свою чергу є складником, 

включеним у комунікативний паспорт учасника спілкування. 

Іншими складовими є:

- комунікативна поведінка учасників комунікативного акту;

- особливості вживання мовного коду;

- уживання паралінгвістичних, інтонаційних та інших засобів, 

які є акомпануючими елементами мовного коду;

- залежність від ситуації в рамках якої відбувається 

спілкування, та її розгортання.

Зрозуміло, що неознайомлення або недостатнє зважання на 

комунікативний паспорт адресата чи адресанта призводить до 

порушення процесу нормальної комунікації, що також є однією з 

причин виникнення комунікативних невдач.

Е. А. Земська та О. Н. Єрмакова у своїй статті «До побудови 
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комунікативних невдач» розглядають комунікативну невдачу як 

«нездійснення або неповне здійснення комунікативного наміру 

мовця, обумовлене різними причинами» [7, с. 33]. Проаналізувавши 

причини, які унеможливлюють успішне проведення комунікації, 

дослідниці наводять приклад трьох типів комунікативних невдач:

- ті, що виникають через складності структури мови;

- ті, що викликані розбіжностями між комунікантами;

- ті, що утворюються завдяки низці прагматичних факторів 

[7, с. 33].

Н. І. Формановська підтримує попередню думку і також 

вважає, що причини для виникнення комунікативних невдач 

можуть мати найрізноманітніших характер: від суто мовних і до 

екстралінгвістичних. Яскравим прикладом можуть бути порушення 

часу та місця комунікації, нерівноправність комунікантів у 

соціальній сфері чи відмінності між різними національними 

культурами, тобто «розбіжності мовної поведінки вільно 

володіючих однією мовою представників різних національностей 

в силу специфіки національно-культурних стереотипів ...» [11, с. 

232-234].

Проте зважаючи на усе вищесказане, а також результати 

досліджень багатьох лінгвістів, можна зробити висновок, що 

комунікативна невдача — «цілком звичайне явище при реальному 

людському спілкуванні» [4, с. 64]. Формановська Н. І. стверджує, 

що комунікативні невдачі трапляються постійно і є природнім 

процесом, оскільки такі речі як нерозуміння, часткове розуміння, 

невміння донести свою думку чи невміння почути іншу людину 

та інше — це постійні супутники звичайних людей у процесі 

реального, живого спілкування, а  не за сценарієм [11, с. 229].

Розглянемо узагальнену типологію комунікативних невдач за 

Бацевич Ф. С. та проаналізуємо декілька англомовних інтернет-

мемів з метою виявлення основних причин для утворення мемів:

1. Комунікативні невдачі з вини адресанта: причиною цього 

типу комунікативних невдач є невдалий вибір адресантом 

комунікативних стратегій і тактик. «Адресант може порушити 

попередні умови комунікації чи розпочати недоречні, несвоєчасні, 

незбалансовані чи дезорієнтовані комунікативні акти» [2, ст. 

216-217]. Намір почати недоречний комунікативний акт взагалі 
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вважається комунікативним самогубством, що одразу ж деактивує 

ефективність комунікації. Розглянемо приклад мему (1):

(1) – I was at the hospital just now.

- Why?

- My cousin is not able to talk or walk.

- Oh my! I`m sorry to hear that.

-He was born a few hours ago.

У прикладі (1) причиною комунікативної невдачі був 

саме невірний вибір комунікативної стратегії адресантом. 

Комунікативною метою адресанта є стратегія передачі 

інформації. Стратегію, яку він обрав, назвемо інформативною 

задля її втілення адресант використовує тактику інформування 

– повідомлення місця свого перебування – замість того, щоб 

доповнити її повідомленням не тільки місця, але й повної причини 

з метою уникнення формування помилкових висновків адресатом. 

Інформування було не достатньо детальним.

2. Комунікативні невдачі з вини адресата: причинами у цьому 

випадку стають небажання чи неготовність адресата брати участь 

у комунікативному акті, також «підміна пресупозицій адресанта, 

читання неіснуючих імплікатур чи неправильне визначення 

іллокутивних сил, помилки в очікуваних чи неочікуваних 

адресатом комунікативних актах» [2, ст. 221-222]. Прикладом 

можуть стати різниця у типах темпераменту людей (адресант 

– сангвінік, адресат – холерик) чи у ідеолесиконах ( адресант – 

ввічлива людина, адресат – нахаба) та інші. Наведено приклад 

мему (2):

(2) – Babe, I have to tell you something, I cheated on you once.

- Me too.

- 1 April!

- 18 July.

Очевидно з прикладу (2), що адресант мав намір пожартувати, 

але неправильно трактована адресатом іллокуція призвела 

до розкриття таємниць, що беззаперечно стануть причиною 

щонайменше сварки. Початкова мета комунікації не була 

досягнута, комунікативний акт у цьому плані можна вважати 

провальним.

3. Комунікативні невдачі зумовлені самим контактом: 
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причинами комунікативних невдач цього типу є «невмотивована 

різка зміна комунікативних стратегій, недотриманням постулатів 

кооперативного, ввічливого спілкування, створення недоречних 

атмосфери, регістру й тональності спілкування» [2, ст. 225-234]. 

Якщо порушуються закони референції та задумана пресупозиція, 

відбувається видозміна та перекручування інформації тощо, то це 

безумовно стає причиною виникнення комунікативних невдач. Для 

ілюстрації цього типу комунікативної невдачі розглянемо приклад 

мему (3):

(3) [ A man is talking with his girlfriend on a mobile phone]

- Hey babe, what are you doing?

- Nothing, just women stuff .

- You crashed the car again?

Метою адресанта у прикладі (3) є отримати певну інформацію 

від адресата. Цим самим, отримання інформації –  є комунікативною 

стратегією адресанта у цьому випадку. Щоб втілити в життя 

вибрану стратегію, він використовує тактику прямого запитання, 

очікуючи конкретною відповіді. Проте отримана відповідь 

сприймається ним у завуальованому значенні, а не прямому, що 

спричиняє модифікацію пресупозиції і зміну комунікативної 

стратегії з отримання інформації щодо першої теми на пряме 

спонукання до розкриття правди щодо зовсім іншого питання.

4. Комунікативні невдачі зумовлені мовним кодом: «вони 

виникають через недостатній рівень комунікативної компетенції, 

а саме недостатнє володіння мовою» [2, ст. 234-235]. Бацевич Ф. 

С. вважає саме цей тип комунікативних невдач найчисленнішим та 

найчастотнішим. Для прикладу розглянемо інтернет-мем (4):

(4) [ Just a usual announcement in the underground]

- We plan to cut all homeless people in half by 2025.

[Joker with a smirk]

-Very poor choice of words. 

Мета повідомлення, яка полягала у інформуванні громадян 

про позитивні зміни, такі як програма допомоги безхатькам, що 

до 2025 року мала б допомогти людям без визначеного місця 

проживання знайти притулок, була спотворена неграмотним 

вибором структури речення та лексичних одиниць. Саме тому, 

перше, що виникає в уяві адресатів — це сцени насилля.
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Проаналізувавши інтернет-меми на базі типології 

комунікативних невдач, можна зробити висновок, що комунікативна 

невдача є досить популярним явищем, яке зустрічається постійно 

і усюди, де присутня певна інтеракція. Комунікативні невдачі усіх 

вище перелічених типів можуть слугувати тлом для виникнення 

інтернет-мемів.

Перспективним вважаємо дослідження стратегій і тактик 

ведення комунікативного акту на матеріалі англомовних мемів.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ДІЄСЛІВНИХ ПОХІДНИХ ПРЕФІКСАЛЬНО-

ОНОМАСІОЛОГІЧН ИХ КАТЕГОРІЙ (ДІАХРОННИЙ 
АСПЕКТ)

Анотація. У статті зроблено спробу простежити динаміку 

продуктивності структурно-семантичних моделей дієслівних 

префіксальних похідних в рамках ономасіологічних категорій 

протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови.

Ключові слова: префіксальна структурно-семантична модель, 

динаміка, ономасіологія, словотвір

Структурно-семантические особенности вербальных 

производных префиксально-ономасиологических категорий 

(диахронический аспект)

Аннотация. В статье сделана попытка исследовать динамику 

продуктивности структурно-семантических моделей вербальных 

префиксальных производных в рамках ономасиологических 

категорий на протяжении четырех периодов развития 

английского языка.

Ключевые слова: префиксальная структурно-семантичекая 

модель, динамика, ономасіологія, словообразование.

Structural and Semantic Peculiarities of Verbal Derivatives of 

Onomasiological Categories. 

Summary. During the last century, the development of word-forming 

issues has been investigated so intensely that today it is possible to state 

the existance of a number of approaches and its versatile study both in 

synchrony and diachrony. Some linguists have studied the issues of word 

formation within etymology, while others have considered the problems 

of word formation in the context of grammar, focusing on structural 
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analysis. Representatives of the lexical study described predominantly 

semantic relations between diff erent structural units. Confi rmation of 

the theory of interaction of diff erent linguistic levels was the study of 

structural and semantic relations in oppositional pairs of «forming 

lexical unit - derivative».

The main task of historical and onomasiological research, which 

is the basis of our research  is to reveal the nature of the semantic 

structure of the concept; to trace the basic tendencies of the historical 

development of the prefi xal way of word formation in English, the 

change of its semantic boundaries and the basic structures from epoch 

to epoch. The linguistic form of content is a word in general and a 

derivative in particular.

The article presents an attempt to investigate the dynamics of 

effi  ciency of structural and semantic patterns of verbal prefi xal 

derivatives within onomasiological categories during four periods of 

the English language development.

Key Words: prefi xal structural and semantic pattern, dynamics, 

onomasiology, word-formation.

За останні півстоліття напрацювання проблем словотвору 

здійснювалося настільки інтенсивно, що сьогодні можна 

констатувати наявність цілої низки пiдходiв та його різнобічного 

вивчення як у синхронії, так і діахронії. Питання про різноманіття, 

специфіку, ономасіологічні межі способів словотворення та 

про морфологічні явища, які супроводжують процес деривації і 

впливають на його реальні можливості, досить повно розроблені 

у відомих працях багатьох дослідників [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 та ін.]. 

Аналіз співвідношення двох типів структур – ономасіологічної 

та мовної (формально-семантичної) «означає передовсім аналіз 

співвідношення початкових значень мотивуючих одиниць і 

використаного формального засобу зі значенням результативності» 

[3, с. 266]. 

Актуальність роботи зумовлюється тим, що номінація у сучасній 

лінгвістиці  дуже часто розглядається через призму «людського 

фактора». Тому розглядаючи акт дериваційної номінації як 

динамічного процесу, ми намагаємося показати, як формуються 

префіксальні ономасіологічні категорії у словотвірному акті, 
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яке співвідношення знаходять компоненти ономасіологічної 

структури під час їхньої сполучуваності та взаємодії.

Ономасіологія займається вивченням найменувань, 

закономірностями використання різних мовних засобів у позначенні 

позамовних явищ. Тому, щоб провести ономасіологічний аналіз, 

необхідно вийти за рамки мовних явищ одного рівня, так як сам 

підхід об›єднує словотвірні, лексичні і семантичні феномени, що 

відображають реальні асоціації у носіїв мови [2]. При розумінні 

словотвірної категорії як гомогенної макросистеми, що об›єднує в 

собі словотвірні типи, відзначимо, що словотворча категорія в ролі 

системоутворюючої підсистеми входить до складу ономасіологічних 

категорій, будучи її дериваційне втілення [6, с. 67-68].

Метою нашої статті є дослідження динаміки продуктивності 

моделей префіксальних похідних, утворених із участю лексико-

семантичних груп (ЛСГ) дієслівних твірних основ у межах кожної 

ономасіологічної категорії. Щоб досягнути поставленої мети, нами 

виокремлені такі основні завдання: 1) виокремити структурно-

семантичні моделі префіксальних похідних в межах ономасіологічних 

категорій; 2) визначити продуктивність структурно-семантичних 

моделей; 3) простежити динаміку структурно-семантичних моделей.

Для проведення наукового аналізу досліджуваних одиниць нами 

встановлено інвентар префіксальних одиниць та ЛСГ дієслівних 

твірних основ префіксально-ономасіолоігчних категорій у кожному 

з періодів. У статті виділено 9 ЛСГ дієслівних твірних основ 

(ТО), запропоновані                 П.П. Литвиновим [3]: 1) фазові 

дієслова (V1); 2) дієслова руху (V 2 ); 3) дієслова наявності (V 3 ); 4) 

дієслова місцезнаходження (V 4 ); 5) дієслова буття (V 5 ); 6) дієслова 

вираження почуттів (V 6 ); 7) дієслова інтелектуальної діяльності (V

7 ); 8) дієслова фізичної діяльності (V 8 );  9) дієслова спілкування (V 9

). Нами було досліджено 8 префіксально-ономасіолоічних категорій: 

ономасіологічна категорія локативності (ОКЛ), ономасіологічна 

категорія фазовості (ОКФ), ономасіологічна категорія каузативності 

(ОККз), ономасіологічна категорія оцінки (ОКО), ономасіологічна 

категорія контрарності (ОККн), ономасіологічна категорія 

соціативності (ОКС), ономасіологічна категорія заперечення (ОКЗ), 

ономасіологічна категорія партативності (ОКП). 

Аналіз реалізації ЛСГ дієслівних ТО в ОКЛ протягом чотирьох 
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етапів розвитку англійської мови показав, що активний розвиток 

категоризації зі значенням локативності простежується серед 

явищ навколишнього світу, згрупованих у вербативних ТО ЛСГ на 

позначення «робочі операції», «інтелектуальна діяльність», «буття» 

та «спілкування/стосунки». Дуже мало піддаються категоризації зі 

значенням локативності  вербативних ТО ЛСГ на позначення «стану» 

та «почуття». Звідси можна зробити логічний висновок про те, що 

формування префіксальної ономасіологічної категорії відбувається 

сьогодні внаслідок «перезавантаження» тими твірними основами, 

які стосуються позначення вищого рівня життєдіяльності людини в 

ускладнених умовах соціального буття. Вибірковість префіксів, що 

проявляється у комбінаториці з різними значеннями ТО, зумовила 

чітко визначений їхній набір у складі ОКЛ, які сполучаються з ЛСГ 

дієслівних ТО, утворюючи своєрідні словотвірні моделі. 

У таблицях подано 9 структурно-семаинтичних моделей та 

періоди розвитку англійської мови, а також вказано у кожному періоді 

їх продуктивність. Щоб визначити продуктивність структурно-

семантичних моделей будемо керуватися встановленими М.М. 

Полюжиним її межам: продуктивні моделі (П) – такі, що утворюють 

11 і більше префіксальних похідних; непродуктивні (Н)  – від 1 до 10 

префіксальних похідних [8, c. 116].

У табл. 1 наведено гетерохронну репрезентацію продуктивних та 

непродуктивних структурно-семантичних моделей ЛСГ дієслівних 

ТО ОКЛ, характерних для кожного окремого етапу англійської мови. 

Продуктивними впродовж чотирьох періодів розвитку англійської 

мови виявилися такі моделі: Pr+V
2
>V, Pr+V

8
>V, Pr+V

9
>V, Pr+V

4
>V, 

Pr+V
5
>V, Pr+V

7
>V, наприклад to throughcut – прорізати наскрізь (V

8 ), to introspect – вдивлятися (V 7 ); В той час як непродуктивною 

є тільки 1 модель  Pr+V
1
>V, наприклад, to fulenden – завершити 

повністю (V
1
). Для цієї категорії характерна  також модель, 

продуктивність якої зросла у ранньоновоанглійському періоді, а 

саме – Pr+ V
6
>V, наприклад, in-styrian – турбувати (V

6
)  та модель, 

продуктивність якої знизилася вже у середньо англійському – Pr+ 

V
3
>V, наприклад, forth-wax – прибавити надлишок (V

3
).

Переходимо до опису ядрових ЛСГ, які брали участь у формуванні 

ОКФ (див. табл.2). Відповідно до табл. 2 продуктивними  структурно-

семантичними моделями КФ протягом чотирьох періодів розвитку 
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англійської мови є моделі Pr + V
9
 > V; Pr + V

8
 > V; Pr + V

7
 > V; Pr + 

V
2
 > V. Наприклад, to remount – знову піднятися (V 2 ).

Таблиця 1

Гетерохронна репрезентація продуктивності структурно-

семантичних моделей ОКЛ

модель

період 

Pr+ 
V

2
>V

Pr+ 
V

8
>V

Pr+ 

V
9
>V

Pr+ 

V
4
>V

Pr+ 

V
5
>V

Pr+ 

V
7
>V

Pr+ 

V
6
>V

Pr+ 

V
3
>V

Pr+ 

V
1
>V

П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н

OE 163 121 35 29 27 14 10 20 5

ME 109 140 26 30 14 21 2 4 6

ENE 96 211 61 18 32 37 11 7 4

NE 82 231 76 14 42 49 13 10 4

Як це видно з таблиці 2, для ОКФ характерні також структурно-

семантичні моделі, які впродовж чотирьох періодів розвитку 

англійської мови були як  продуктивними, так і непродуктивними. 

До них належать: Pr + V
5
 > V – продуктивна в усі періоди, крім 

середньо англійського, наприклад to postexist – існувати після (V

5 ); Pr + V
6
 > V – продуктивна тільки у ранньоновоанглійській та 

новоанглійській мовах, наприклад, a-sceaman – бути присоромленим 

(V
6
). Решта моделей є малопродуктивними: Pr+ V

3
>V; Pr+ V

4
>V; 

Pr+ V
1
>V, наприклад to astellan – осісти  вперше  (V 4 ).  

Останні моделі ми не будемо брати до уваги у нашому 

дослідженні, оскільки кількість їхніх дієслівних похідних є 

незначною і суттєво не впливає на результати нашого дослідження.

Таблиця 2

Гетерохронна репрезентація продуктивності структурно-

семантичних моделей ОКФ
модель

період 

Pr+ 
V

9
>V

Pr+ V
8
 

>V
Pr+ V

7
 

>V
Pr+ V

2
 

>V
Pr+ V

5
 

>V
Pr+ V

6
 

>V
Pr+ V

3
 

>V
Pr+ 
V

4
>V

Pr+ V
1
>V

П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н

OE 47 30 19 34 27 2 8 10 5

ME 27 88 12 24 7 1 3 5 3
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ENE 110 108 65 26 32 18 8 5 5

NE 121 116 76 34 37 26 10 8 9

Як це видно з табл. 3, у формуванні ОККз дієслівні ТО не 

беруть активної участі, оскільки тільки три структурно-семантичні 

моделі виявилися продуктивними: Pr + V
2
>V, Pr + V

8
>V, Pr + 

V
5
>V протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови, 

наприклад, to en-camp – розмістити у формі табору (V
8
), решта – 

малопродуктивні: Pr + V
3
>V і Pr + V

4
>V, наприклад, to ag-group – 

р.а. організувати групами (V
3
) або ж продуктивні тільки у перших 

двох періодах – Pr + V
6
>V чи тільки в одному з них  Pr + V

9
>V, 

наприклад, en-busk – ростити у корсеті (V
9
).

Таблиця 3

Гетерохронна репрезентація продуктивності структурно-

семантичних моделей ОККз
модель

період 

Pr+ 

V
2
>V 

Pr+ V
8 

>V

Pr+ V
5 

>V 

Pr+ V
9 

>V

Pr+ V
7 

>V

Pr+ V
6 

>V

Pr+ V
3 

>V

Pr+ V
4 

>V

Pr+ V
1 

>V

П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н

OE 30 16 49 3 2 20 5

ME 35 75 28 18 5 12 2 6

ENE 15 46 11 7 5 1 1 3

NE 12 50 11 5 11 1 1 3

Дієслівні ТО беруть активну участь у формуванні ОКО, оскільки 

більша частина (6) структурно-семантичних моделей ЛСГ цієї 

категорії є продуктивною протягом чотирьох досліджуваних етапів 

(див. табл. 4): Pr + V
2 
>V, Pr + V

8
>V, Pr + V

5
>V, Pr + V

9
>V, Pr + V

6
>V, 

Pr + V
7 
>V, наприклад, to pregraviate  – притягувати сильніше (V

8 ), to forsluggen – ігнорувати/повністю не звертати увагу (V 7 ).  

Решта моделей стали непродуктивними у пізніші етапи розвитку 

англійської мови: Pr + V
4
>V – продуктивна модель тільки у 

давньоанглійській мові, наприклад, for-licgan– лежати неналежним 

чином (V
4
), Pr + V

3
>V – у перших двох періодах англійської мови, 
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наприклад, a-heordan – добре охороняти (V
3
). Однією моделлю, 

продуктивність якої зросла, є   Pr + V
1
>V – в останніх двох періодах 

розвитку англійської мови, to abuse – злочинно використати (V
1
).

Таблиця 4

Гетерохронна репрезентація продуктивності структурно-

семантичних моделей ОКО
модель

період 

Pr+ V
8 

>V
Pr+ V

9 

>V
Pr+ V

2 

>V 
Pr+ V

6 

>V
Pr+ V

7 

>V
Pr+ V

5 

>V
Pr+ V

1 

>V
Pr+ V

3 

>V
Pr+ V

4 

>V

П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н

OE 148 144 108 88 66 59 3 28 50

ME 167 110 102 67 48 44 6 19 9

ENE 193 118 61 48 48 39 15 8 4

NE 197 122 60 54 50 33 19 5 4

У таблиці 5 показано градацію продуктивності структурно-

семантичних моделей ОККн, де зазначено періоди по вертикалі та 

моделі по горизонталі, а також кількість девербативних похідних, 

утворених за цими моделями у кожному періоді. Так, відповідно до 

результатів, наведених у табл. 5, продуктивними моделями  упродож 

чотирьох періодів розвитку англійської мови виявилися: Pr + V
8
>V, 

Pr + V
9
>V, Pr + V

6
>V, наприклад, un-root – звільнити від коренів (V

6
), 

непродуктивним – Pr + V
4
>V, Pr + V

3
>V, Pr + V

1
>V, наприклад, to instop 

– раптово зупинитися (V1).  Моделлю, яка стала продуктивною вже у 

середньоанглійському періоді, є Pr + V
7
>V, наприклад, ofer-cymmend – 

перехожий, який йде слідом (V
7
). Для ОККн також характерні моделі, 

які були непродуктивними у перші два етапи розвитку англійської 

мови, а в останні два стали продуктивними – Pr+ V
2
>V та  Pr+ V

5
>V, 

наприклад, un-poison – відділити отруту (V
5
).

Таблиця 5

Гетерохронна репрезентація продуктивності структурно-

семантичних моделей ОККн
модель

період 

Pr+ V
8 

>V
Pr+ V

9 

>V
Pr+ V

6 

>V 
Pr+ V

7 

>V
Pr+ V

2 

>V
Pr+ V

5 

>V
Pr+ V

4 

>V
Pr+ V

3 

>V
Pr+ V

1 
>V

П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н

OE 38 35 11 5 9 3 2 1
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ME 52 44 10 19 5 6 8 4 2

ENE 58 83 41 21 14 14 4 4 3

NE 62 88 56 29 14 16 6 8 3

Цифрові дані, які показують гетерохронну репрезентацію 

продуктивності структурно-семантичних моделей ОКС, наведені у 

таблиці (див. табл. 6).  Структурно-семантичним моделям ОКС не 

були характерні  продуктивні моделі. Тільки три моделі з дев’яти, 

виокремлених нами, є продуктивними – Pr + V
6  

>V Pr + V
7 
>V,  Pr 

+ V
8 
>V, Pr + V

9
>V, Pr + V

2
>V, наприклад,  to convocate – закликати 

разом (V 9 ), to gecnuwian – дізнаватися разом (V 7 ), to efensargian 

– співпереживати (V 6 ). 

Таблиця 6

Гетерохронна репрезентація продуктивності структурно-

семантичних моделей ОКС
модель

період 

Pr+ V
8 

>V
Pr+ V

9 

>V
Pr+ V

2 

>V 
Pr+ V

7 

>V
Pr+ V

6 

>V
Pr+ V

5 

>V
Pr+ V

3 

>V
Pr+ V

4 

>V
Pr+ V

1 
>V

П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н

OE 5 5 5 3 3 3 2 1 -

ME 14 4 2 1 1 4 1 -

ENE 26 12 10 6 7 1 1 -

NE 34 21 14 9 9 6 1 2 -

Однак навіть вони не були продуктивними упродовж чотирьох 

періодів розвитку англійської мови. Так, модель Pr + V
8
>V стала 

продуктивною тільки у середньоанглійській мові, Pr + V
9
>V, 

Pr + V
2
>V – у ранньоновоанглійській, наприклад, ge-miclian – 

збільшуватися (V
2
). Решта моделей упродовж чотирьох етапів 

розвитку англійської мови залишалися непродуктивними. 

Продуктивністю структурно-семантичні моделі ОКЗ не 

характеризувалися (див. табл. 7) . 

Таблиця 7

Гетерохронна репрезентація продуктивності структурно-

семантичних моделей ОКЗ
модель

період 

Pr+ V
8 

>V
Pr+ V

9 

>V
Pr+ V

2 

>V 
Pr+ V

6 

>V
Pr+ V

7 

>V
Pr+ V

4 

>V
Pr+ V

3 

>V
Pr+ V

5 

>V
Pr+ V

1 

>V

П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н
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OE 18 - - 6 - 5 - - - - - - - - - - - -

ME 16 - - 6 - 8 12 - 6 - 4 - - - - - - -

ENE - 3 - - - 3 - - - - - - - - - - - -

NE - 4 - - - 3 - - - - - - - - - - - -

Виняток складає модель Pr + V
8
>V була продуктивною 

тільки у давньоанглійському та середньоанглійському періодах, 

наприклад, to dis-joint – роз’єднати (V
8)
. Іншою продуктивною 

моделлю зафіксована         Pr + V
6
>V, наприклад, to mishopien – не 

надіятися (V 6 ). у середньоанглійській мові. Решта моделей: Pr + 
V

9
>V, Pr +V

2
>V, Pr +V

7
>V, Pr + V

4
>V були непродуктивними (див. 

табл. 7), наприклад,  to bichaunten – зачаровувати (V 9 ).

Таблиця 8

Гетерохронна репрезентація продуктивності структурно-

семантичних моделей ОКП
модель

період 

Pr+ V
8 >V

Pr+ V
9 >V

Pr+ V
7 >V 

Pr+ V
5 >V

Pr+ V
2 

>V
Pr+ V

4 
>V

Pr+ V
3 >V

Pr+ V
5 >V

Pr+ V
1 

>V

П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н

OE 40 - - 2 - 3 - 9 - 9 - - - - - - - -

ME - 8 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - - - -

ENE - 3 - 7 - 1 - 1 - - - - - - - - - -

NE - 2 - 8 - 1 - 1 - - - - - - - - - -

Відповідно до результатів, наведених у табл. 8, усі структурно-

семантичні моделі ОКП є непродуктивними впродовж чотирьох 

періодів розвиту англійської мови: Pr + V
9
>V, Pr + V

7
>V, Pr + 

V
5
>V, Pr + V

2
>V, окрім моделі Pr + V

8
>V, яка є продуктивною 

у давньоанглійському та перестає бути такою вже у середньо 

англійському періоді, наприклад, æt-healdan – утримувати з  (V
2
), 

aceorfan – відрізати (V
8
).

Отже, частиномовна належність ТО та їхніх складників у вигляді 

ЛСГ із властивою їм сполучувальною специфікою утворення 

різних за продуктивністю моделей похідних здійснює вирішальний 

вплив на формування префіксальних ономасіологічних категорій 

у кожному періоді розвитку англійської мови.  
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Із викладеного вище робимо висновок про те, що гетерогенний 

чинник притаманний конституентам, які брали участь у 

формуванні префіксальних моделей ономасіологічних категорій 

в англійській мові впродовж письмово зафіксованої її історії, 

значною мірою домінує над гетерохронним, оскільки зміни, що 

в них відбулися, зумовлені не стільки темпоральною, скільки 

лексико-граматичною і лексико-семантичною належністю ТО, 

з одного боку, та конкретним значенням різних за походженням 

префіксів – з іншого.  

Перспективою подальшого наукового пошуку з обраної у 

роботі проблематики може бути дослідження дериваційно-

ономасіологічної динаміки сполучуваності компонентів 

структурно-семантичних моделей у відад’єктивних та 

відадвербіальних префіксальних похідних як в англійській, так 

і в інших мовах за вперше запропонованою нами методикою 

проведення діахронного аналізу афіксального словотворення.  
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Вимоги до оформлення статей

для „Наукового вісника Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича,

Серія: Германська філологія”

Науковий вісник ЧНУ, серія „Германська філологія” 

видається кафедрою англійської мови факультету іноземних мов 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(e-mail: englishdept@chnu.edu.ua).

У віснику публікуються наукові статті, огляди та рецензії з 

актуальних проблем германського мовознавства. Вісник виходить 

4 рази на рік.

Мова видання – українська, російська, англійська, німецька. 

У запропонованих до публікації наукових статтях повинні 

за вимогами ДАК міститися такі елементи: постановка 

проблеми; огляд останніх досліджень і публікацій з цієї 

проблеми; формулювання завдання дослідження та матеріал 

дослідження; виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з 

цього дослідження та перспективи; список використаних джерел 

(транслітерований список джерел додається обов’язково). 

Вимоги до оформлення рукопису

• Стаття повинна бути збережена у програмі Microsoft Offi  ce 

Word 2003 (розширення .doc).

• Береги:

o лівий – 30 мм,

o правий – 20 мм,

o верхній – 20 мм,

o нижній – 20 мм.

• Шрифт Times New Roman (при використанні інших шрифтів 
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обов’язково вказати їх та надіслати зі статтею), розмір шрифту 

– 14.

• Міжрядковий інтервал – 1, відступ абзацу – 1 см (зроблений 

автоматично).

• Переноси не допускаються.

• Перед назвою статті з правого краю жирним прямим шрифтом 

зазначається [ім’я та прізвище автора], нижче у дужках 

[місто].

• [НАЗВУ СТАТТІ] друкують великими літерами жирним по 

центру без абзацу.

• Анотація подається українською, російською та англійською 

мовами. Обсяг анотації не повинен перевищувати 50 слів. 

Англійська анотація має містити 250 слів. 

• Ключові слова (5 слів) українською, російською та 

англійською мовами подаються одразу після тексту анотації.

• Посилання в тексті на джерела зазначають у квадратних 

дужках [№ джерела, сторінка], наприклад: [2, c. 73]. Список 

літератури, оформлений згідно з останніми вимогами 

ДАК, подають після статті в алфавітному порядку. Окремо 

подається список джерел ілюстративного матеріалу. Окремо 

список літератури транслітерується англійською мовою. 

Транслітерований список літератури.

Для транслітерації українського тексту на латиницю 

використовується безкоштовний сайт http://www.translit.kh.ua 

(вибираємо варіант (BGN)); для транслітерації російського 

використовується безкоштовний сайт http://www.translit.ru (у 

списку «варіанти», що розкривається, вибираємо варіант системи 

Держдепартаменту США (BSI)).

• Обсяг статті – 8-12 сторінок.



191

Вимоги до рисунків, таблиць та схем

• Кожна таблиця або рисунок повинні мати назву і номер.

• Ширина рисунків, таблиць та схем до 11 см.

• Рисунки та графіки тільки чорно-білі.

• Розмір тексту рисунків не менше 9 пт, таблиць – не менше 

10 пт.

• Обов’язково всі схеми і малюнки згруповані.

• Формули повинні бути набрані в редакторі формул із 

наступними параметрами: звичайний 14 пт.

Разом із роздрукованим текстом статті необхідно подати її 

електронний варіант.

На окремому аркуші подають відомості про автора: прізвище, 

ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, 

посада, адреса, телефон, електронна пошта.

Стаття повинна бути підписана автором. Для аспірантів та 

співробітників ЧНУ, окрім того, стаття візується завідувачем кафедри 

або науковим керівником. Іногородні автори додають до статті 

рекомендацію кафедри або наукового керівника. 
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