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Foreign language (FL) learning
through the prism of culture is the basis
of linguocultural approach. Linguocultural approach reflects the modern requirements of FL teaching and enables
students to master linguistic knowledge
and communicative skills together with a
whole set of cultural knowledge.
The linguoculturological approach
emerged as a result of language starting to
be viewed as a cultural phenomenon.
Based on this approach, language is not a
speaker’s activity but a readymade product that they assimilate in a passive manner. It is something specific amongst the
inhomogeneous diversity of facts of verbal activity. Language exists thanks to an
agreement between members of a team.
Each team, each group, and each people
has its own language, which reflects its
character, traditions, customs, etc. Language orders the total experience of all
members of a certain language community. These views were formulated by
American linguist B.L. Whorf, who advocated the idea that our speech reflects our
vision of the world – a prism through
which speakers see it [2, 14].
It is evident, that language, mentality
and culture have strong bonds. According
to М.К. Golovanivska strong ties between
6

mentality and language formation lie in
what mentality is. It is the sum of images
and explaining models (the way of establishing cause-and-effect relations between
phenomena accepted in the culture) and
the system of ethnos’ phenomena is inseparable from the language system the ethnos uses in oral and written forms [1, 55].
Many scholars agree that language is
not only a means of communication, but
the main instrument of demonstration
and sharing the values of other peoples to
those who study foreign languages.
R.U. Choudhury [4, 56], for instance, asserts that language without culture is unthinkable, so is human culture without
language. Doubtless, language serves an
important component for understanding
foreign culture.
To be able to speak a foreign language
fluently and without any problems learners need not only the knowledge of linguistic material (lexical, grammatical,
phonetic), they require information about
national customs and traditions of the
foreign society. X. Wang asserts that “foreign language teaching is foreign culture
teaching, and foreign language teachers
are foreign culture teachers” [7, 49].
Foreign culture learning can contribute to the success in language learning, as
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Y.-H. Tseng puts it: “success in language
learning is conditional upon the acquisition of cultural knowledge: language
learners acquire cultural background
knowledge in order to communicate, and
to increase their comprehension in the
target language” [6, 13].
FL learning through the prism of culture is the basis of linguocultural approach. Linguocultural approach reflects
the modern requirements of FL teaching
and enables students to master linguistic
knowledge and communicative skills together with a whole set of cultural knowledge. Within this approach the culture
becomes the object of study and language
is used as an additional mean of getting
information. Learning the culture of another country helps to overcome communicative barriers, be tolerant towards the
attitudes and beliefs of other peoples, and
understand clearly the socio-cultural
norms and foundations of intercultural
communication [5]. Linguocultural approach involves the formation of linguocultural competence that is a system of
both knowledge and skills about the culture and the ability to use them in a particular communicative situation. This
competence is usually formed on the basis
of a text that not only preserves and
passes the information from one generation to another, but is also the product of
a particular historical epoch and the form
of existence of national culture and mentality. Another effective mean of FL teaching within linguocultural approach is the
use of video and audio materials that can
demonstrate linguocultural reality. Using
of linguocultural approach in foreign lan-

guage teaching allows students to interpret the cultural phenomenon of their
own nation in foreign cultures’ reflection
which is a necessary prerequisite of the
specialist outlook formation.
Fostering intercultural competence
during the process of learning a FL facilitates the cultivation of the practical skills
of communicating with representatives of
other cultures, which helps minimize the
chances of the feelings of representatives
of other cultures getting hurt and lay the
groundwork for partnership and mutual
understanding [3, 52].
Intercultural communication is a specific process that involves active interaction between people who represent different cultures and languages. The process of
interaction between two or more partners
representing various linguocultures may
be complicated by a set of obstacles –
physiological, linguistic, behavioral, psychological, and culturological. These obstacles are governed by the differences in
mentality and national character, cultural
stereotypes, axiological orientations, humor, and forms and means of non-verbal
communication used in different cultures.
Linguocultural approach plays a significant role in the determination of ways
and tendencies of the development of
cross-cultural competence of learners.
Talking about this approach as theoretical
and practical appliances in the sphere of
language pedagogy, it gains some additional social pedagogical functions. Firstly, linguocultural approach provides the
study of the general theoretical foundations of the development of the multicul7

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA
tural language personality of the student
in the process of simultaneous study of
languages, cultures and civilizations. Secondly, it concentrates attention on valueoriented content of education by means of
languages which are learnt. It also investigated the range of socializing influence of
foreign language communication of students. Thirdly, it enables to define the
principles of cultural education by means
of the languages being studied, with taking into account the sociocultural context
of their study. Fourthly, applying linguocultural approach educators can address
to the problems of the selection of cultural material for educational purposes,
its structuring for various educational
contexts and the development of technology for expert assessment of the cultural
content of educational literature.
Consequently, the definite strengths of
the linguoculturological approach are that
it helps expand students’ cultural ken, familiarize them with the target nation’s
traditions and etiquette, promote the interlinked learning of all linguistic aspects,
foster an aspiration toward dialogue
across cultures, cultivate a sense of tolerance and respect toward other nations,
explore the interrelationship between a
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language and the character and culture of
its native speakers, and focus on the creative, informative, and problem-based nature of FL instruction.
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Під постколоніальним періодом чимала кількість науковців розуміє початковий період незалежного розвитку колишніх колоній, тобто період після здобуття незалежності, «цей період
пов’язаний з вибором вивільненими
країнами адекватного шляху політикоправового, економічного і соціокультурного розвитку, з кардинальними суспільними перетвореннями, а також зі
зростанням протиріч у багатьох сферах
суспільства» [2, с. 87].
Колоніальна ідеологія російської імперії, а у подальшому Радянського Союзу трималася на імперських міфах, що
допомагали політично та культурно
утримувати в колоніальній системі поневолені народи. Зазвичай, такі міфи
мають мало спільного з історичною
правдою, вони підтримуються псевдонауковими фактами та художнім відтворенням у мистецтві. Так, імперська концепція триєдиного російського народу,
який нібито складався з великоросів
(росіян), малоросів (українців) і білорусів, ввійшла в радянську історію. Іронією долі є те, що ідею триєдиного російського народу висунули саме українські

духівники-філософи, у подальшому ця
ідея набула в Російській імперії офіційного статусу. Таким чином, поняття Малоросії та малоросів вмотивовувало
Україну як невід’ємну складову спочатку
Російської імперії, а потім – СРСР.
З виникненням Малоросії виник і
комплекс малоросійства як результат
колоніального становища України та
відповідно виникла антималоросійська
критика, засади якої в українському
письменстві сформував Тарас Шевченко. Роман Шпорлюк зауважує, росіяни
не могли збагнути, що поява такої особистості як Тарас Шевченко – це якісно
новий етап становлення України та занепад Малоросії [6, с. 452]. Різкі мотиви
непримиримості до національної залежності, що несла Російська імперія, осудження проявів малоросійства звучали і
в поетичній, і в образотворчій спадщині
Тараса Шевченка. Комплекс малоросійства (тобто національної «неповноти»,
«недокрівності») ґрунтовно проаналізував Євген Маланюк, який підкреслював,
що явище малоросійства досить поширене в Україні, воно найменше торкнулося селян, проте зазначений факт «нас
9
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не мусить особливо тішити, бо не маса
творить історію» [4, с. 9]. Суть проблеми
в тому, що малоросійство, насамперед,
було хворобою «інтелігентською, отже,
поражало верству, що мала виконувати
роль мозкового центру нації» [4, с. 9]. А
малорос – це «тип національно-дефективний, скалічений психічно, духовно…» [4, с. 8]. Проте, на його думку,
подолати малоросійство, а разом з ним і
комплекс меншовартості, процес нищення національних традицій, звичаїв,
мови, мистецтва можна, витворивши
власну суверенну державу.
Україна, довгий час перебуваючи колонією Російської імперії, а потім СРСР,
знаходилась під потужним впливом метрополії.
Відповідно,
українцям
нав’язувались негативні уявлення про
самих себе, насаджувався комплекс меншовартості, що формували не українця,
а малороса. «Малоросійство, як показує
досвід, одночасно плекається також систематичним впорскуванням комплексу
меншовартості («ніколи не мали держави», «темне селянство», «глупий хохол» і
т.п.), насмішкуватого відношення до національних вартостей і святощів. Це –
систематичне висміювання, анекдотизування й глузування зі звичаїв, обрядів,
національної етики, мови, літератури, з
ознак національного стилю, реалізації
якого ставляться систематичні, планові
й терором підперті перешкоди» [4, с. 16].
Українці змушені були приймати тезу
колонізаторів про вищість їхньої культури, мови, поведінки, в цілому підпорядковувати власні інтереси інтересам
колонізаторів. При цьому контроль за
системою культурних оцінок українства
10

належав росіянам чи полякам, залежно
від належності українських територій до
тієї чи іншої імперії. Творячи свою націю
та розбудовуючи імперію росіяни бажали бачити українців росіянами, а поляки
воліли, щоб українці в їхній державі
були поляками. Регулювання культурної
діяльності українців колонізаторами
(росіянами, поляками) відбувалося так,
щоб українці не мали можливості конкурувати з культурними надбаннями
колонізаторів. Влада, спочатку Російської імперії, а потім Радянського Союзу,
постійно та цілеспрямовано втручалася
в розвиток українських мистецьких
явищ та позбавляла українців власних
героїв, науковців, митців, у цілому культурних надбань.
Свого часу тези про особливу місію
«великого російського народу» та про
«возз’єднання українського і російського народів» були дороговказом радянським митцям для створення численних
художніх творів у кінематографі, літературі, театрі, музиці та образотворчому
мистецтві. У цих художніх творах домінуючим концептом козацького періоду
в українській історії стало возз’єднання
України та Росії, де Богдан Хмельницький поставав мудрим вождем, який вів
український народ до возз’єднання з
братнім російським народом, а поляки
демонструвалися заклятими та жорстокими ворогами українців. Такі мистецькі твори, з їхнім потрактуванням історичних подій, були типовим колоніальним продуктом, адже в них чітко простежувалась роль українців як
«молодшого брата» – щоб вистояти і
визволитися від польського гніту укра-
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їнство має звернутися за допомогою до
«старшого брата», тобто до росіян. Відповідно, українські козацькі діячі з проросійською орієнтацією героїзувалися, а
ті, які не підтримували Росію, поставали
негативними героями.
Постійне і цілеспрямоване відтворення у мистецтві міфів про «історичну єдність українського та російського народів», «Київську Русь як спільну колиску
трьох братніх народів – російського,
українського та білоруського», «Переяславську раду 1654 р. як акт возз’єднання
України з Росією» на масовому рівні формували малоросійську ментальність
українства. Прикро те, що в незалежній
Україні, звертає увагу Петро Кралюк, «і
досі живуть елементи прорадянської козацької міфології. Фактично сучасна
українська козацька міфологія залишається в полі колишніх стереотипів та
уявлень» [3, с. 372].
Поблажлива самовпевненість росіян
щодо українців існувала упродовж всього радянського періоду, існує вона і в
наші дні. Сучасними російськими ідеологами вперто підтримується імперський міф про триєдиність російської
нації, «старшого брата», єдність російської православної церкви, що дає привід Російській Федерації висловлювати
претензії щодо українських і білоруських територій, для ефективного впровадження в життя концепції «Русского
мира». Інтеграційний проект «Русского
мира» є складовою широких неоімперських експансіоністський планів Росії.
Для його здійснення Російська Федерація залучає низку дієвих гуманітарних
чинників – релігію, освіту, мистецтво,

мову, під впливом яких, як відомо, відбувається формування світоглядних
установ як соціуму, так і окремих його
особистостей.
Безсумнівно, «мистецтво пострадянського простору являє велику кількість
цікавих прикладів пост- і деколоніальних імпульсів та моделей» [5, с. 1], водночас існує й багато художніх творів з
неоколоніальним контентом. У пострадянському просторі через мистецтво
(насамперед, через художнє кіно – найпопулярніший вид мистецтва сучасності
та вагомий чинник формування національної ідентичності [1]) відбувається
масове міфотворення, прищеплення населенню мілітаризованих та імперських
уявлень про історію, де російські воїни
постають благородними захисниками
знедолених і ображених. Тематикою сучасного російського кінематографу стали різнопланові сюжети спільного історичного минулого країн, які входили до
складу СРСР, при цьому історія колишніх республік Радянського Союзу як
окремих держав не розглядається або
подається в російській інтерпретації.
Оскільки перебудова ідеології в перехідний період призводить до психологічної
нестабільності в суспільстві, зміни усталених способів життя й поведінки людей, до часткового переривання комунікативного зв’язку між сучасним і минулим, то така міфологізація історичних
подій минулого може сприйматися новими поколіннями громадян з країн
СНД як «рідні», «національні». Важливо
й те, що російські фільми мають популярність в Україні та Казахстані, зазначені країни є найбільшим зарубіжним
11
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ринком для російського кінематографу.
Тому нині важливим завданням українського мистецтва є створення національних конкурентноспроможних фільмів високої якості, адже на українське
кіно покладаються великі надії щодо
збереження культурної самобутності
України, національної ідентичності та
консолідації українства.
Пострадянське мистецтво (як і в радянський період) звертається до тематики відображення приватного життя маленької людини. Остання досить часто
постає в ситуації фізичного виживання
на тлі зловісних та ірраціональних сил
історії. В особистому житті маленької
людини, всупереч її волі, проте в силу
історичних обставин значного масштабу, відбуваються суттєві зміни, викликані розпадом радянської імперії. Зазначена маленька людина, як і мільйони інших жителів держави, опинилася поза
межами звичного для неї соціального
буття. Вона втратила роботу, соціальний
статус, самоповагу, перспективи на майбутнє та ін. Це відбувається тому, підводять до висновку автори мистецького
твору, бо відбувся розпад СРСР, у якому
дбали про кожного члена суспільства,
про кожну маленьку людину. Тобто у
такий спосіб відбувається формування
позитивного образу радянського періоду, викликається почуття ностальгії за
минулим та осудження сучасних здобутків і надбань, що сприяє формуванню
неоімперської ідентичності окремих
громадян.
Отже, формальна політична незалежність ще не означає позбавлення
12

відчуття своєї меншовартості та провінційності. Бездержавність у поєднанні з колонізацією, що довгий час
тривали на теренах України, спричинили до значних демографічних і ментальних трансформацій в українському суспільстві. У постколоніальний
період старе мислення стало на заваді
успішного викорінення імперських
міфів з масової свідомості українського суспільства. Завдяки мистецтву
можна і необхідно контролювати та
нейтралізувати вплив російських імперських і радянських міфів на свідомість, мислення та поведінку громадян України.
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Сучасний розвиток суспільства, яке
характеризується збільшенням потоку
науково-технічної інформації, вносить
значні зміни у всі сфери науки і техніки. Лінгвістичні дослідження присвячені насамперед проблемам галузевих
термінологій. Вчені прагнуть виявити
джерела формування науково-технічної термінології, вивчити закономірності утворення термінів, їх структури
та семантики, перекладу. Дослідження
термінології окремої галузі знань передбачає виявлення конкретних форм
реалізації загальних та часткових закономірностей термінотворення і визначення можливостей регулювання
процесу термінотворення, вдосконалення терміносистеми цієї галузі,
оскільки опис термінології будь-якої
галузі знань є важливим етапом її розвитку. Центром усіх цих наукових
розвідок виступає термін, який розуміється як окреме слово чи утворене
на базі іменника підрядне словосполучення, що означає професійне поняття
та призначене для задоволення специфічних потреб спілкування у сфері
певної професії (наукової, технічної,
виробничої, управлінської) [3, с. 10].

Термін за своєю формальною структурою не відрізняється від інших слів
(лексичних одиниць), але водночас це
складна лексична одиниця тієї чи іншої мови для спеціальних цілей.
Тому, інтерес до терміна у сучасному
суспільстві продиктований насамперед
соціальною значущістю термінів як номінативних одиниць, що репрезентують концептуальні знання в різних
сферах людської діяльності, а також
тим, що термінологія наймобільніша
частина лексики, яка відображає поступальний розвиток наукових знань.
Сучасна німецька технічна термінологія характеризується високим рівнем
розвитку та спрямуванням до стандартизації термінів. Класифікація досліджуваних понять залежить значною
мірою від процесу термінологічного
словотворення – складного процесу,
взаємопов’язаного з усіма лексикологічними явищами; і ґрунтується на суспільній та науково-технічній обумовленості розвитку. Відкритий характер
терміносистеми пояснюється мовознавцями, насамперед, «відкритим характером підсистеми похідних слів та
активною дією словотворчих проце13
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сів». Всі словотворчі засоби німецької
мови давно склалися, їх сталість відбилася й на словотворчих моделях технічних термінів. Процес термінотворення
здійснюється не стихійно, а свідомо.
Терміни продукуються за певними законами, моделями. Вони не з’являються,
а придумуються, творяться разом з
усвідомленням їх необхідності. Способи та засоби творення термінів розглядаються у працях багатьох учених, однак, єдиної думки про словотвір термінів немає. Б. М. Головін, враховуючи
походження термінів, вважає, що вони
утворюються лише двома шляхами – на
основі «своїх» слів та запозичених з інших мов [1, с. 23]. У нашому дослідженні ми дотримуємось думки, що у термінотворенні активні ті способи, за допомогою яких поповнюється лексичний
запас загальнолітературної мови: морфологічний (афіксальний, словоскладання, скорочення), синтаксичний, семантичний та запозичення, які, однак,
характеризуються своїми певними особливостями. У даному контексті доцільно запропонувати також твердження В. П. Даниленко, що словотвірний
акт при створенні терміна відрізняється від аналогічного процесу для загальновживаного слова тільки за одним
показником: якщо для слова достатньо
використати один з існуючих способів
словотворення, то для терміна необхідно словесно розкрити зміст термінологічної номінації, тобто дати поняттю
також дефініцію [2, с. 77].
Практично жодна природна мова
при творенні термінів не може обійтися своїми власними ресурсами,
14

тому термінологія багатьох галузей
знань різних мов послуговується лексичними та словотворчими засобами
високо розвинутих літературних
мов. Німецька технічна термінологія
не виняток, що пов’язане як із мовними, так і з позамовними причинами, серед яких: високий рівень розвитку науки і техніки в країнах Європи та Америки й відповідно інтеграційні процеси, що призводять до
запозичення термінів разом із поняттями на їх позначення, мовна «мода».
Щодо внутрішньомовних причин запозичень, то це насамперед природна
обмеженість лексичних ресурсів
кожної мови та відсутність у мові
власних адекватних засобів словотвору для передавання нового поняття.
Особливої уваги заслуговує
процес запозичення у німецькій досліджуваній фаховій мові англомовних термінів. Під англомовними запозиченнями або англіцизмами розуміється лексика, запозичена з обох
варіантів англійської літературної
мови – американського і британського: der Casing, float collar, der Heater,
das Recycling, der Boom, der Clipping,
das Log, der Double-Streamline(Gestänge)Verbinder, der Slim-Hole(Gestänge-)Verbinder, die Offshore-Bohrung. Процес запозичення іншомовної лексики відтворює насамперед
тенденцію світового обміну досвідом
та інформацією країн, що досягли
високого економічного рівня, тобто
поняття сучасних інноваційних технологій і найновіших досягнень
окремих держав переносяться в інші
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національні ареали. У результаті в
цілому ряді країн з’являються і розвиваються спільні сфери, які знаходять адекватне мовне вираження і в
термінології. У процесі міжгалузевої
інтеграції та комунікації відбувається взаємне запозичення термінів відповідними фаховими терміносистемами.
Отже сучасний розвиток німецької
технічної термінології характеризується поповнення лексики за рахунок ін-

теграційних та міграційних процесів у
термінологічних системах.
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Современная наука определяет гендер как конвенциональный идеологический конструкт, в котором аккумулированы представления о том, что значит
быть мужчиной и женщиной в данной
культуре. Социальная природа гендера
отличает его от пола, который представляет собой биологическую категоризацию, основанную главным образом на
способности к воспроизводству.
Гендерные отношения закрепляются в языке в виде социально-культурных стереотипов «маскулинности» и
«фемининности». При всей общечеловеческой универсальности данных
стереотипов они имеют определённую
национально-культурную специфику.
Обнаружение и описание этой специфики – одна из актуальных задач гендерной лингвистики.
Термины «маскулинность» и «фемининность» в отношении к гендерным стереотипам являются своеобразными концептуальными метафорами,
которые передают внутренне «противоречивое и одновременно динамич16

ное соотношение мужского и женского образов» [6, 60]. Иными словами,
мужскому и женскому полу приписывается определенный набор характеристик, ассоциаций и моделей поведения. Например, «сильный» и «жесткий» являются признаками маскулинности, в то время как «слабый» и
«мягкий» ассоциируются с женщиной.
Понятие гендер тесно связано с еще
одним важным понятием в данном направлении лингвистики – гендерные
стереотипы. «Гендерные стереотипы
представляют собой культурно и социально обусловленные мнения о качествах, атрибутах и нормах поведения представителей обоих полов и их
отражение в языке. Гендерная стереотипизация фиксируется в языке, тесно
связана с выражением оценки и влияет на формирование ожиданий от
представителей того или другого пола
определенного типа поведения» [2].
Культурное наследие формирует в
нашем сознании определенные гендерные стереотипы и нормы поведения, и
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а также понятие того, какой должна
быть «настоящая женщина» и «настоящий мужчина».
Маскулинность как феномен стала
интересовать ученых на волне расцвета гендерных исследований. Они начались с пересмотра классических
установок патриархальной культуры
философскими направлениями, в числе которых был экзистенциализм,
структурализм и постмодернизм.
Первые исследования по лингвистической гендерологии обосновали
андроцентричность языка и ущербность образа женщины в картине
мира, воспроизводимой в языке. Феминистские исследователи высказали
идею, что картина мира, отраженная в
языке, основана на мужской точке зрения, и язык здесь действует от лица
мужского субъекта.
А.А. Денисова даёт следующее
определение маскулинности: «комплекс аттитюдов, характеристик поведения, возможностей и ожиданий, детерминирующих социальную практику той или иной группы, объединенной
по признаку пола. Другими словами,
маскулинность – это то, что добавлено
к анатомии для получения мужской гендерной роли» [1].
И. Кон, посвятивший много лет исследованию маскулинности, указывает
на то, что некоторые авторы используют понятия «маскулинность» и «фемининность» как замену русским словам
«мужественность» и «женственность»
[3, 235]. Эту же ситуацию мы можем
встретить в переводах с одного языка
на другой. В английском языке есть сло-

ва masculinity (муже- ственность) и
manhood (возмужалость, зрелость, зрелый возраст, мужественность, мужское
население страны). Русские слова «мужество» и «мужественность» обозначают не просто совокупность специфически «мужских» (не важно, реальных
или воображаемых) качеств, но и морально-психологическое свойство, одинаково желательное для обоих полов.
Гендерные исследования в сфере
английской фразеологии считаются
актуальными, так как основными проблемами, на которые они направлены,
являются культурные и социальные
факторы, формирующие общественное отношение к женщинам и мужчинам, а также, лингвистические особенности, обозначающие принадлежность
к определенному полу. Важной социокультурной категорией, которая непосредственно представлена во фразеологическом значении, является гендер.
Причем, гендерные исследования на
материале фразеологии позволяют
раскрыть «не только современное видение и представление о культурных
категориях маскулинности и фемининности, но и длительный процесс
эволюционного развития древнейшей
оппозиции мужчина-женщина» [4].
Для исследования английских идиом важными представляются различные аспекты, формирующие основные гендерные концепции: история
английского народа, национальнокультурные и этимологические особенности.
Анализ идиом английского языка,
характеризующих лиц мужского пола
17
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и их семантическая классификация,
призваны ответить на вопрос о том,
какие качества мужчины отражаются
в идиомах, каков набор этих признаков в сопоставляемых языках, какими
идиомами преимущественно пользуются в своей речи лица в зависимости
от половой принадлежности, пересекается ли гендер с другими признаками, а если да, то с какими именно.
Систематизация рассматриваемого
материала показывает, что в английском языке можно выделить те качества, признаки и свойства, которые
в сознании носителей языка являются
наиболее существенными и формирующими мужской характер и поступки.
В английском языке характерными
для лиц мужского пола оказываются
признаки смелости, храбрости, решительности, которые формируют образ
стойкого, отважного человека, достаточно ярко противопоставляемого как
по фразеологическому образу, так и на
коннотативном уровне трусливому
мужчине (трусость выступает в качестве достаточно осуждаемого негативного признака).
Данные признаки прослеживаются
при рассмотрении таких идиом как: a
fighting cock – «забияка», «драчливый
человек», a little devil – «отчаянный
малый», (as) fierce as a tiger – «свирепый, как тигр», a stout heart «смелый»,
a heart of oak – «храбрый, мужественный человек», a man of courage – «храбрый, мужественный человек», a tough
nut – «решительный, твердый» [5].
Идиомы со значениями «слабый,
кроткий, трусливый» описывают про18

тивоположный мужской образ: (as)
mild as a dove – «кроткий как овечка»,
(as) mild as a lamb – «кроткий, как овечка», (as) timid as a hare – «трусливый/
робкий, как заяц», as weak as a cat –
«слабовольный, бесхарактерный», as
yielding as wax – «мягкий, как воск, покорный», (as) harmless as a dove – «кроткий, как голубка», to play the woman –
«вести себя как женщина, как не подобает мужчине» [5] и т. п.
Ряд идиом в английском языке
обозначает внешние признаки лиц
мужского пола: as bold as a coot – «совершенно лысый», «голый, как колено», (as) tall as a steeple – «верзила», a
slip of a boy – «худенький, стройный
мальчик», (as) fat as a pig – «толстый,
как свинья», a mountain of flesh «высокий, толстый человек»; (as) tall as a
may-pole – «человек высокого роста,
верзила» [5].
Внешние качества обозначаются
путем сравнения с объектами растительного или животного мира, а также
с конкретными предметами, являющимися носителями тех или иных
признаков, ассоциативно приписываемых лицам мужского пола.
Идиомы могут обозначать такое качество мужчины, как интеллектуальные способности: a clever dog – «умница, ловкий малый», a slow coach – «медленно соображающий, туповатый человек», lame under the hat –«глупый,
несообразительный», a man of note –
«выдающийся человек» и др.
Гендерный характер отдельных
фразеологических единиц в английском языке может определяться тем,
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что в их составе употребляются мужские имена собственные: Simple
Simon – «простак» (по имени действующего лица в стихах для детей).
Следующая группа идиом указывает
на знатность, социальное положение
мужчин: a man of rank – «человек высокого звания», a man of position – «человек, занимающий видное положение», a
man of means – «состоятельный человек», a key man – «руководящее лицо», a
man of family – «человек знатного рода»,
a leading man – «видный деятель», a
high-flier – «тот, кто быстро поднялся
по карьерной лестнице и приобрел материальное
благосостояние»;
a made man – «состоятельный человек,
добившийся
высокого
ранга»; the king of the castle – «лидер» [5].
Гендерный анализ идиом, номинирующих социальную деятельность
мужчин, показывает, что именно мужчины, а не женщины были работниками многих сфер деятельности, например: a a man of medicine – «шаман,
знахарь», a man of God – «священник»,
a gentleman of the long robe – «юрист»,
a man of law – «юрист», a man of letters –
«писатель», a back room boy – «эксперт, специалист, научный сотрудник», a son of Neptune – «моряк», a bean
counter – «бухгалтер», a brother in
arms – «собрат по оружию» [5] и др.
Рассматривая идиомы с гендерным
компонентом, обозначающие родственные отношения, следует отметить, что
родное или близкое ассоциируется
с матерью, однако глава семьи – это
мужчина (man of the house – «глава семьи»). Вместе с тем «родственные от-

ношения» определяются не только отцом и матерью: a prodigal son – «блудный сын», a half brother – «сводный
брат», sworn brothers – «названные братья», a soul brother – «собрат по крови»,
Big Brother – «старший брат, человек,
покровительствующий младшему, отец
родной»; a hen-pecked husband – «подкаблучник, под башмаком у жены»;
Dutch uncle – «человек, который даёт
резкие советы, считая себя чьим-либо
родственником» [5] и др.
Негативной коннотацией обладают
фразеологические единицы, обозначающие преступные наклонности мужчин: a bad man – «головорез», a green
goods man – «фальшивомонетчик», a
hatchet man – «наёмный убийца», a
confidence man – «мошенник», a candy
man – «наркоторговец», a hold up
man – «бандит, налётчик, a man of
blood» – убийца, a con man – «жулик,
шаромыга, шаромыжник», a strongarm man – «убийца», a wheel-man –
«искусный водитель, который увозит
бандитов с места ограбления» [5] и др.
Проведённый анализ идииом английского языка, использующихся для характеристики мужского пола, позволяет сделать вывод о том, что, с одной
стороны, английский мужчина обладает такими положительными качествами как храбрость (a man of
courage – «храбрый, мужественный человек», a stout heart – «смелый»), знатность и состоятельность (a man of
family – «человек знатного рода», a man
of position – «человек, занимающий
видное положение», a man of means –
«состоятельный человек»), готовность
19
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взять на себя заботу о своей семье и
быть главой семьи (man of the house –
«глава семьи»). С другой стороны, некоторые идиомы дают отрицательную
оценку лицам мужского пола: John
Thomson’s man – «муж, который находится у жены под башмаком», chevalier
of fortune/industry – «авантюрист; проходимец, мошенник», а mother’s boy –
«маменькин сынок» [5].
При проведении лексико-семантического анализа английских идиом,
представляется возможным сделать
вывод о том, что наиболее частотными компонентами со значением маскулинности в составе английских
идиом, являются: man – 50%, boy –
35% и son – 15%.
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У статті розглядаються витоки української мікротопонімії, зокрема, перші
спроби фіксації, тлумачення й класифікації топонімів.
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Сучасна мікротопоніміка України,
як невід’ємна складова топоніміки й
ономастичної науки взагалі, формувалася протягом тривалого історичного
періоду. Розвинулася вона на основі
апелятивної й онімної лексики і, тільки в середині минулого століття, виділилася в окремий топонімічний клас зі
специфічними лексико-семантичними
та структурно-словотвірними особливостями. Природно, що слов’янська за
своєю сутністю, вона увібрала в себе і
поповнюється як власне українськими
назвами невеликих топографічних
об’єктів так і слов’янськими та іншими
запозиченнями, які проникають в національну лексичну систему завдяки
особливому географічному розташуванню країни, міграції населення,
швидкому поширенню інформації
тощо.
Першими мікротопонімами були
загальні слова вода, ріка, озеро, гора,
ліс тощо. Звичайно, «оскільки найдавніші люди освоювали порівняно невелику територію, на якій здебільшого
протікала одна ріка, височила одна
гора, були поодинокі й інші географіч-

ні об’єкти, всі їхні позначення були
одночасно і їхніми іменами» [9, с. 16]. І
тільки пізніше, коли розпочалося
освоєння значних за обсягом природних реалій (лісів, лугів, полів тощо),
топонімічна лексика стала розширюватися за рахунок назв, розташованих
на них мікрооб’єктів та їхніх характерних ознак: кольору, величини, форми,
конфігурації і т. д.
Поряд з формуванням та розвитком топонімічної лексики виникає
інтерес до пізнання першооснов окремо взятої назви, мотивів номінації, її
змісту, структури, місця в типологічній класифікації тощо. Вже на ранніх
етапах людської історії здійснювалися
спроби фіксації, тлумачення і класифікації тононімів. Значна частина
східнослов’янських топонімів ІХ‒Х
століття, в т. ч. мікротопонімів, засвідчена у довідково-енциклопедичному,
історико-географічному трактаті візантійського імператора Костянтина
VІІ Багрянородного (Порфирогенета,
905 ‒ 959 рр.) «Про управління імперією». Зокрема у главі 9 «Про росів, що
відправляються з моноксилами із
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Рóсії в Константинополь» наведено
назви (пояснено їхні значення) дніпровських порогів ʼЕσσουπή (роськ.,
слов. Ессупі ‘не спи’), ʼОστροβουνιπράχ
(роськ. Улворсі, слов. Островуніпрах
‘острівок порогу’), Γελανδρί (слов. Геландрі ‘шум порогу’), Νεασήτ (роськ.
Айфор, слов. Неасит ‘тому, що в каменях порогу гніздяться пелікани’),
Βαρουφόρος (роськ. Варуфорос, слов.
Вулніпрах ‘бо він утворює велику заводь’), Βερούτζη (роськ. Леанді, слов.
Веручі ‘кипіння води’), Ναπρεζη (роськ.
Струкун, слов. Напрезі ‘малий поріг’),
а також переправи Κραρίου (Крарія),
островів ῞Αγιος Γρηγόριος (Св. Григорій), ҅Αγίου Αἰϑερίου (Св. Еферій), річок
Σελίνάν (Селіна), Ασπρον (Аспрос) [5.
с. 46‒51].
Багатий матеріал, що допомагає вивчати хід розвитку суспільства, географію, культуру та мову народу містять в
собі літописи. Для збору і систематизації різноманітних історичних, літературних та ін. писемних джерел у
1828 році Академією наук була створена Археографічна експедиція, в
1834 році Археографічна комісія, а в
1843 році ‒ Археографічна комісія Київська для збирання давніх актів Київської, Подільської та Волинської губерній [10, с. 221‒222]. З 1841 року Археографічною комісією розпочато (продовжено з 1922 року АН СРСР, з 1994 року
РАН) випуск книжкової серії оригінальних текстів з історії давньої й середньовічної Русі. На даний час вона
налічує 43 томи, серед яких, зокрема,
Лаврентіївський (т. 1), Іпатіївський (т.
2), Львівський (т. 20) та ін. літописи. В
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Україні протягом останніх десятиліть
видано перекладний варіант знаменитої історико-літературної пам’ятки
ХІІІ ст. Галицько-Волинський літопис
(1994 р.) [2]. До книжки включено також Львівський літопис та Острозький літописець ХVІ‒ХVІІ ст, які раніше окремо вийшли друком у 1970 році
[1].
У давньоруських літописах представлений рясний топонімічний фактаж. Так, у найвидатнішій пам’ятці історіографії та літератури Київської
Русі «Повісті врем’яних літ (за Іпатським списком)» згадуються понад
300 топонімів та мікротопонімів, з
яких близько 130 припадають на територію давньої Русі [6]. Значна частина
‒ це назви територій, населених пунктів, великих рік тощо. Проте трапляються й найменування невеликих географічних об’єктів, наприклад, Илмерь
Ѡзеро ‒ озеро, Воковьскии лѣс ‒ ліс,
Боричевъ Оувозъ ‒ узвіз, гора, Оугорьское ‒ гора, Лыбѣдь ‒ річка, Златыӕ
Врата ‒ ворота, в’їзд в місто, Берестовоє ‒ поселення, Болъдина Гора ‒ гора,
Вытечевьскии Холъмъ ‒ пагорб, Дегѣӕ
‒ потік [8, с. 6, 7, 18, 55, 139, 144, 185,
219, 267] та ін. Спроби пояснення походження географічних назв зустрічаються у давньоруських легендах. За
однією з них назва міста Киевъ походить від особового імені Кии, яке нібито носив князь або перевізник через
річку Дніпро; назви гір Щековица та
Хоривіца відповідно від особових імен
Щекъ та Хоривъ [8, с. 7‒8].
Панівне становище у топонімії ІХ ‒
ХІІІ ст., як зазначає Л. Т. Масенко, за-
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ймають дві семантичні групи назв ‒ топографічні й посесивні, причому
останні у кількісному відношенні мають деяку перевагу над найменуваннями за топографічними особливостями.
Назви, пов’язані з діяльністю людини,
і назви, що первісно були найменуванням жителів, а також іншомовні запозичення представлені в літописах незначною кількістю топонімічних одиниць [4, с. 630]. В структурному відношенні топоніми цього періоду
поділяються на чисті апелятиви в ролі
власних назв (Дерева, Броди, Прилукъ,
Острогъ [7, с. 54, 248, 274], Плавъ,
Холмъ, Мѣлница [8, с. 735, 740, 798] та
ін.), афіксальні (в основному суфіксальні) утворення (Бестое (Берестье),
Переволока, Дубенъ [7, с. 145, 215, 274],
Зарѣческъ (Зарѣчьскъ), Даниловъ, Садовое, Березовичѣ (Березовичи)
Стожькъ [8, с. 409, 786, 904, 912]),
складні
(Новъгородъ,
Треполь
(Трьполь), Стародубъ [7, с. 6, 220, 230])
та складені назви (Дерьвьска (Деревяньская, Деревляньская) Землѧ [7, с.
58], Великаӕ Скуфь, Новъгородъ
Сѣверьскии [8, с. 10, 458]). Для давньоруського часу характерне вживання
поряд із загальним словом, що позначає географічний об’єкт диференціюючого означення, на зразок зазначених
вище Илмерь Ѡзеро, Болъдина Гора,
Великаӕ Скуфь.
Важливою віхою на шляху дослідження топонімів та мікротопонімів,
засвідчених давньоруськими літописами в південній частині Київської Русі і
на суміжних територіях (в межах України), зокрема, вивчення їхнього похо-

дження став «Етимологічний словник
літописних географічних назв Південної Русі» (1985 р., відп. ред. О. С. Стрижак). Словник становить лексикографічну, історико-географічну працю, де
більше ніж у 700 етимологічних статтях, розміщених відповідно до давньоруської азбуки, зібрано, географічно й
хронологічно прив’язано, простежено
в розвитку та взаємозв’язках з іншими
аналогічними утвореннями, а також
зроблено спробу пояснити чи синтезувати відомі вже версії походження топонімікону південної частини Київської Русі та контактних з нею територій, зафіксованих давньоруськими літописами [3, с. 5‒6]. Методика
укладання словника передбачає подачу заголовного (реєстрового) слова в
повній лексичній формі; запис номенклатурного терміна, який відносить
об’єкт називання до певного географічного типу (берег, долина, озеро,
поселення, річка тощо); місце і час локалізації назви; ідентифікацію давньоруського слова з її сучасними лексичними відповідниками; подачу виявлених літописних та інших варіантів
власних назв, переданих за принципом
транслітерації й упорядкованих відповідно до завдань та особливостей конкретної етимології; порівняння з спорідненими утвореннями, узятими з
різних територій і мов; виявлення етимона (слово чи група слів).
Витоки української мікротопонімії
складають лексичну основу середньовічного (староукраїнського) періоду
розвитку ономастичних знань, який
характеризується дальшим поповне23
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нням лексичного складу топоніміки й
мікротопоніміки, природним відбором продуктивних структурних типів
назв і словотвірних засобів топонімотворення, ростом значимості тематичного класу назв географічних об’єктів
серед інших власних назв.
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На сучасному етапі розвитку лінгвістики все більше уваги приділяється
нетрадиційним формам текстів. Особливе місце серед них посідають тексти малої форми, які дуже різноманітні за сферою свого функціонування.
Головні аспекти аналізу коротких текстів полягають у вивчені їх структурної організації, лінгвопрагматичних
особливостей та емотивних засобів.
Питання про композиційні характеристики анотацій широко розглядається в посібниках з написання таких текстів малої форми. Зазначається, що рекомендаційні анотації можуть складатися з відомостей про автора і його
творчості, оцінку і характеристику твору, відомості про цільову аудиторію.
Однак аналіз текстів-анотацій англійської художньої літератури показує, що

не завжди зазначені композиційні елементи є в текстах анотацій одночасно.
Різноманітність жанрів художньої літератури та особливості конкретної книги підказують авторові, як краще написати такий текст. Дослідження англійських текстів-анотацій дозволяє стверджувати, що вони часто містять цитати
з художнього твору, його короткий
зміст і літературознавчу оцінку, відомості про автора, оцінку його творчої
діяльності та здобутків. При цьому ці
елементи можуть розташовуватися у
різній послідовності, повторюватися
або ж бути зовсім відсутніми.
Так, досліджувані анотації англійської художної літератури, за наявністю тих чи інших складових можна поділити на ті, що складаються з:
1) літературознавчої оцінки, цитати з
твору, короткого змісту, відомостей про
автора й оцінки його творчості;
2) цитати з твору, короткого змісту
і літературознавчої оцінки;
3) цитати з твору і короткого змісту;
4) короткого змісту і літературознавчої оцінки твору;
5) короткого змісту твору;
6) цитати з твору.
25
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Результати аналізу можна бачити
на рисунку.
Як бачимо, композиція більшості
анотацій складається з короткого опису сюжету та літературознавчої оцінки
/ відгука про твір.
Наведемо декілька прикладів анотацій, композиційна структура яких є
найпопулярнішою – опис сюжету та
літературознавча оцінка / відгук – та
прагаматичного спрямування її елементів. Візьмемо анотацію до відомої
книги «Робінзон Крузо» Даніеля Дефо:
«A favourite adventure story for any
generation, Robinson Crusoe describes the
strength the human spirit can muster
under desperate circumstances (Sunday
Times); Robinson Crusoe runs away from
home to join the navy. After a string of
adventures at sea, he is shipwrecked in a
devastating storm and finds himself alone
on a remote desert island. He is stranded
for two decades, building a life for himself
in solitude, until the day he discovers
another man’s footprint in the sand…» [1].
У першій частині цієї анотації наго26

лошується на цінності твору через згадку її популярності протягом поколінь:
A favourite adventure story for any
generation, далі коротко повідомляється
зміст через згадування основних сюжетних ліній (join the navy – adventures
at sea – alone on a remote desert island –
building a life for himself in solitude –
discovers another man’s footprint in the
sand). Анотація є інформативною, ненавантаженою, створює інтригу через
уведення в текст повідомлення фігури
замовчування until the day he discovers
another man’s footprint in the sand…
Іноді в текстах анотацій простежуються відомості про автора, зазначаються його здібності, талант, здобутки,
аби запевнити, що книжка написана
професійно і якісно: Osсar Wilde was a
genius of playwriting… [6] ; Stevenson’s
short stories are certain to retain their position in English writing. His serious rivals
are few indeed [5]; Written by one of
fiction’s most audaciously original talents,
Anansi Boys is a kaleidoscopic journey
deep into myth that is at once startling,
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terrifying, exhilarating, and fiercely funny;
A CLASSIC MISTERY FROM THE INTERNATIONAL BESTSELLING AUTHOR OF HIS DARK MATERIALS [2].
Ще однією доволі популярною композицією є та, що складається з трьох
смислових частин: цитати з книги, яка
належить одному з головних героїв, короткого змісту твору і літературознавчої оцінки. Наприклад, анотація до
книги Прімо Леві «Періодична таблиця»: «SO IT HAPPENS, THEREFORE,
THAT EVERY ELEMENT SAYS
SOMETHING TO SOMEONE; Inspired by
the rhythms of the periodic table, Primo
Levi assesses his life in terms of the chemical
elements he associates with his past. From
his birth into an Italian Jewish family,
through his training as a chemist, to the pain
and darkness of the Holocaust and its aftermath, Levi reflects on the difficult course of
his life in this heartfelt and deeply moving
book.; Written with characteristically understated eloquence, The Periodic Table is
one of the key testaments of the last century;
Wonderfully daring... Its extraordinary
shifts of tone, from learned scientific treatise
to epic war narrative, reflect Levi’s eclectic
reading and mesmeric storytelling gifts» [3].
Прагматична спрямованість цитати на
початку наведеної вище анотації полягає у тому, щоб викликати емоційний
відгук та інтерес у читача, а капіталізація літер відразу привертає його увагу.
Широка семантика слова «елемент», дозволяє читачеві пов’язати його не лише
з хімічним елементом, а й наприклад, з
елементом життя. Додавання оцінки
твору зазначеній анотації через використанням у ній гіперболи one of the key

testaments of the last century та підсилювального прислівника wonderfully поруч з експресивно забарвленим daring
та умовчанням, а також оцінки авторських здібностей reflect Levi’s eclectic
reading and mesmeric storytelling gifts теж
має на меті переконання.
Цитата може використовуватися не
лише на початку анотації а й ілюструвати кожну фразу, що описує сюжет. Наприклад: Theodore Finch wants to take his
own life. I’m broken, and no one can fix it.
Violet Markey is devastated by her sister’s
death. In that instant we went plowing
through the guardrail, my words died too.
They meet on the ledge of the school bell tower,
and so their story begins. It’s only together they
can be themselves. I sent a message to Violet:
you are all the colours in one, at full
brightness.-You are so weird, Finch, but that’s
the nicest thing anyone’s ever said to me. But
as Violet’s world grows Finch begins to shrink.
How far will Violet go to save the boy she
came to love? [4]. Такі введення у текст
анотації дозволяють краще охарактеризувати героїв, їх почуття, викликати співчуття, радість, відчуття спорідненості з
героями і їхніми проблемами, тобто будьякий емоційний відгук. До того ж мова
художнього твору більш яскрава, має
більше художніх засобів, ніж мова вторинного тексту, тому насичує останній
емоційно за допомогою метафори (I’m
broken), гіперболи (… and no one can fix it;
You are so weird, Finch, but that’s the nicest
thing anyone’s ever said to me; It’s only together
they can be themselves), персоніфікації (In
that instant we went plowing through the
guardrail, my words died too; But as Violet’s
world grows Finch begins to shrink), проти27
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ставлення у цьому ж реченні, запитання
до читача наприкінці пропонує дізнатися
відповідь і усі подробиці історії безпосередньо розгорнувши книгу. До того ж
кожна фраза разом з цитатою зображена
на окремому аркуші паперу – незвичність
оформлення привертає увагу, робить
прочитання не таким нудним.
Для того, аби визначити чи дійсно
кожен елемент композиції анотації реалізує свій прагматичний потенціал на
практиці, нами було проведено опитування вітчизняних (193 особи) та англомовних (42 особи) читачів літератури
віком від 14 до 35 років. За результатами
опитування, виявилося, що основну
увагу читачі (82% вітчизняних і 91% англомовних) звертають на виклад змісту
твору, ніж на частину з літературознавчим відгуком чи оцінкою (18% вітчизняних і 9% англомовних). Зазначимо, що
чим коротше і інформативніше подана
інформація про сюжет, тим вірогідніше,
що такий вторинний текст прочитають і
зацікавляться оригінальним. Адже за
результатами опитування, коротко викладеному змісту книги будуть надавати
перевагу 85,7% англомовних і 80,8% вітчизняних читачів, а детальному, де сюжет описано майже повністю 14,3% англомовних і 19,2% вітчизняних.
Для того, щоб лаконічно викласти
зміст оригінального тексту у анотації
автори вдаються до перелічення текстових домінант, зазначають основні
сюжетні лінії, вказують на головну інтригу твору. Іноді апелюють не тільки
до сюжетних ліній, а й до закладеного
у творі змісту, ідей. За нашими підрахунками, викладу зміту через опис сю28

жетних ліній переважає над викладом
через повідомлення абстрактних ідей.
Враховуючи зазначену статистику,
було проаналізовано схеми написання
короткого опису твору і визначено, чи
відповідають вони тій моделі, яка спрямована на задоволення потреб цільової
аудиторії (опис декорацій, знайомство з
головним героєм, повідомлення проблеми та формулювання запитань). За результатами аналізу виявилося, що більшість з досліджуваних текстів-анотацій
малої форми відповідають структурі
«опис декорацій, знайомство з героєм,
повідомлення проблеми», яка також
успішно допомагає реалізувати прагматичне спрямування тексту анотації, за
допомогою виражально-зображальних
засобів та стилістичних прийомів. Крім
того було виокремлено характеристики,
які притаманні тексту анотації, задля
втілення головного завдання – переконання у тому, що видання гідне прочитання. Це такі характеристики як: простота і лаконічність, несподіванка і брак
знань, конкретика, переконливість і
правдоподібність, емоційність.
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Особливості технічного дискурсу детально розглядалися у прикладних і теоретичних роботах із лінгвістики. Н.Б. Гвішиані, Ю.Н. Марчука, М.М. Глушко,
В.А. Судовцева, В.І. Карасика, В.Г. Кузнецова, А.Д. Бєлова, В.Г. Борботько, В. О.
Звегінцева, О.Т. Ішмуратова, В.В. Красних, О.С. Кубрякової, К. Я. Кусько, Г.Г. Почепцова, І.С. Шевченко та ін.
Актуальність дослідження обумовлена необхідністю у проведенні аналізу не
лише специфіки мовленнєвої структури текстів аграрного дискурсу, але й головних компонентів, що визначають породження конкретного аграрного дискурсу
в умовах реальної комунікації.
Метою дослідження є дослідити аграрний дискурсу, вплив якого на сучасне
суспільство обумовлений передусім тим, що середовище науково-технічного
дискурсу охоплює внутрішні фахові чинники.
Об’єктом дослідження є аграрні німецькомовні тексти.
Предмет дослідження – лінгвостилістичні особливості текстів аграрного
дискурсу.
Характерними параметрами мови
аграрного дискурсу являються наступні: 1) суб’єктивність викладу; 2) образна логічність викладу; 3) вплив висловлювання на чутливе сприйняття,
перш за все на уяву.
Тексти аграрного дискурсу характеризуються також лаконічністю, логічністю побудови думки у висловлюванні, розраховані на задоволення потреб
інтелекту, а не естетичних. Мова аграрного дискурсу відрізняється також

стислістю і конкретністю висловлювань, характерними скороченнями й
формами – кліше.
Аналіз перших і останніх дозволяє
з’ясувати типологічні риси аграрного
дискурсу, виявити суть кожного
чинника окремо, а також встановити
співвідношення цих чинників у
структурі текстів такого типу, що в
свою чергу і дозволяє досягти кінцевої
мети комунікації – обміну аграрною
інформацією [1, с 223].
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Аналіз мовного матеріалу, поданого
в аграрному дискурсі, показує, що в
текстах зазначеного жанру система
особових займенників редукована.
Учасники мовленнєвого акту відсутні
у процесі повідомлення. Об’єктивність
викладу матеріалу підкреслюється
вживанням безособових форм. Для
того, щоб зняти елемент суб’єктивності
часто вживається перша особа множини займенників.
В аграрному дискурсі в центрі уваги є об’єкт повідомлення, а не автор,
тому обсяг засобів прямої вказівки на
суб’єкта висловлення незначний. Для
структури речень є характерними речення двоскладові, поширені, складні,
з вираженими засобами підрядності,
прямий порядок слів, широке використання засобів логічного виділення,
пасивні конструкції.
Отже, зробимо наступний висновок: в аграрному дискурсі існує певний
набір лексичних та граматичних одиниць, що є характерними саме для
цього стилю мовлення. Всі ці засоби
надають аграрному дискурсу конкретності та логічності.
Учасниками аграрного дискурсу являються дослідники як представники
науково-технічної громадськості, при
цьому характерною рисою даного дискурсу є принципова рівність всіх учасників в атмосфері аграрного спілкування в тому сенсі, що ніхто з винахідників не володіє монополією на істину,
а безконечність пізнання змушує кожного вченого, дослідника, винахідника
критично ставитись як до чужих, так і
до своїх відкриттів. Завдання винахід30

ника не лише зробити відкриття і «загорнути» його належним чином у
практичну оболонку, але повідомити
про свій винахід громадськість, довести практичну значимість свого витвору у зрозумілій, доступній формі. Ось
чому дослідник, або винахідник виступають у кількох іпостасях, виявляються при цьому різні статусно-рольові
характеристики: учений-дослідник,
учений-викладач, учений-експерт [4, с.
203-208].
Характерною домінантною особливістю текстів аграрної сфери є їх членування на абзаци, частини, що мають
свої заголовки, та активне вживання
засобів графіки. Виявлено, що значна
кількість виділених частин є текстами
прикладів. Таке виділення частин
прагматично зумовлене, виділенні частини називають структурно-прагматичними частинами.
Приклад як тип тексту – це прагматично обумовлена одиниця комунікації, яка характеризується композиційно-змістовою, композиційно-стилістичною та функціональною єдністю,
має специфічну маркованість своєї
композиційної організації й надає додаткову інформацію експланаторного,
ілюстративного, аргументативного чи
повчального характеру висловленню,
до якого наводиться, виступаючи
невід’ємним атрибутом мов спеціального призначення наукового функціонального стилю [3, с. 232].
У переважній більшості, вони
короткі за змістом та повністю
копіюють усі ознаки тексту, в якому
вживаються, а інколи, навіть
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контрастують з ним, що дає змогу
більш глибше дослідити всю палітру
мовних засобів, які вживає автор
наукового тексту. Тексти прикладів
створюють ситуацію «текст в тексті» в
загальній тканині тексту.
Лінгвіcти нараховують cьогодні
близько трьохсот фахових мов, їх
бeзогляднe
заcтоcування
cлід
обмeжувати рамками вузької cпeціаль
ноcті, оcкільки їх повнe запроваджeння
у cфeрі cпілкування призводить до так
званих «комунікативних бар’єрів», викликає нeпо
р озуміння й можe
cпeкулятивно викориcтовуватиcя з
мeтою повної звeрхноcті, eлітарноcті [3,
с. 219]. Таким чином, фахові тeкcти
розрізняютьcя на тeкcтовому й
тeрмінологічному рівнях. Наочним
прикладом можe бути зіcтавлeння юридичних, eкономічних та тeкcтів тваринництва. В юридичних тeкcтах поcтає
питання: чи інcтитуції, рeалії у вихідній
мові та мові пeрeкладу можна
порівнювати і якою мірою (наприклад, міжмовні омоніми на кшталт
«pensіоn» та пeнcія, які мають різні
значeння, і подібних прикладів
юриcпрудeнція знає чимало). В
eкономічних тeкcтах cпоcтeрігаєтьcя
пeвнe міжнароднe «вирівнювання
тeрмінології», що є, наcампeрeд
рeзультатом впливу амeриканcької
eкономіки, хоча й у цій галузі має
міcцe міcцe cупротив окремих
поширeних мов, які намагаютьcя запроваджувати влаcні тeрмінологічні
одиниці [5, с. 535].
Зовcім інша cитуація з тeкcтами
галузі рибництва. Тут на чільному

міcці проcтупає вимога міжнародної
cтандартизації. Подібні оcобливоcті
фахових тeкcтів, повинні нeодмінно
враховуватиcя в пeрeкладацькій
діяльноcті й оcобливо в прикладних
аcпeктах тeрмінознавcтва, тeрміно
графії, cтандартизації профecійної
лeкcики [6, с. 81].
До кількісних відмінних рис німецькомовної аграрної літератури належать:
1) підвищена частотність вживання
поширеного означення, пасивної
конструкції, конструкцій «sein + zu
+ Infinitiv» та «lassen + ich + Infinitiv»,
деяких прийменників, вказівних
займенників (у тому числі й у ролі
замінника іменника), генетива, практично цілковите зникнення питальних, спонукальних, неповних речень,
відсутність наказового способу, 2-ої
особи і ввічливої форми дієслів і відповідних особових і присвійних
займенників, еліптизація підрядних
речень з метою досягнення мовної
економії, підвищена частотність
вживання
деяких
граматичних
категорій, наприклад, акузатива,
перфекта, сполучень з модальним
дієсловом wollen, предикативного
означення типу «sehen, horen, fuhlen +
Infinitiv» тощо;
2) збільшення лінійного розміру
деяких синтаксичних категорій (поширеного означення і групи іменника
в цілому, предикативного означення,
речень в цілому). Такі зміни зумовлені як завданнями стилю наукової підмови, так і письмовим характером
останнього.
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До якісних характерних рис німецької мови науки і техніки належать:
об’єднання та абстрагування значень,
наприклад, сполучення з дієсловом
wollen, sein та haben + zu + Infinitiv
тощо [2, c. 238].
Останні ознаки притаманні саме сучасній підмові науки і техніки, яка
останніми роками зазнає бурхливих
глибинних якісних і кількісних трансформацій, що враховувалося у дослідженні. На відбір граматичних явищ
для дослідження значно вплинув також
власне зміст наукових текстів, де домінантну роль відіграє процес, а не дійова
особа, і де часто оперують абстрактними поняттями. Тут спостерігається часте вживання граматичних конструкцій
з пасивним значенням, субстантивованих інфінітивів, віддієслівних іменників, що означають процес, прикметників на -lich, -isch, -ig, -bar, кількісних
числівників для називання величин вимірювання і пов’язане з цим вживання
прийменника von для позначення приналежності. Відбір також здійснювався
з урахуванням протиставлення двох
тенденцій в німецькому науково-технічному мовленні:
1) пошук оптимального варіанту
вираження, що вдало відповідає завданням форми викладу і змісту стилю
наукової мови;
2) прагнення авторів текстів до досягнення «краси» і повного виявлення
стильових ознак, різноманітності
форм вираження завдяки залученню
граматичних синонімів тощо.
Рeчeння в aгрaрних тeкстaх, як
вiдoмo, хaрaктeризуються дoсить
32

вeликoю кiлькiстю слiв. Сaмe тaкi
зaнaдтo дoвгi рeчeння, щo мiстять
приймeнникoвo-приймeнникoвi aбo
приймeнникoвo-спoлучникoвi
спoлучeння, є склaдними для
рoзумiння тa пeрeклaду, aджe мoвнa
eкoнoмiя вiдiгрaє нe oстaнню рoль y
пiдмoвi aгрaрнoї нaуки i тeхнiки,
нaприклaд: Vor allem die geringen Steigerungsraten bei der Verbauchernachfrage
und das hohe
Exportpotential führen in Deutschland zu einеm signifikanten Handelsüberschuss, der übrigens fast dem ukrainischen
Bruttoinlandsprodukt
entspricht. – Oбмeжeнe зрoстaння
спoживчoгo пoпиту тa висoкий
eкспoрт
н ий пoтeнцiaл дoзвoлили
Нiмeч
ч инi сфoрмувaти знaчний
прoфiцит
тoргiвлi,
мaйжe
eквiвaлeнтний вaлoвoму внутрiш
ньoму прoдукту Укaрiїни.
У нiмeцькiй мoвi чaстiшe, нiж в
укрaїнськiй, мoжливe вилучeння
iмeнникa. Склaднoщi пiд чaс пeрeклaду
пoв’язaнi iз прaвильним вiднoвлeнням
йoгo зa дoпoмoгoю кoнтeксту. Пiд чaс
рoзпiзнaвaння iмeнник вiднaхoдиться
зa дoпoмoгoю aртиклiв, зaймeнникiв,
прикмeтникiв, рoду тa числa.
Якщo вилучeнo iмeнник, який мaв
би стoяти у тeкстi бeз aртиклiв тa
грaмaтичних oзнaчувaних слiв, тoбтo
фaктичнo лишe зa нaявнoстi прик
мeтникa (дiєприкмeтникa, пoряд
кoвoгo числiвникa) у вiдмi
нювaнiй
фoрмi, тo пiд чaс пeрeклaду вiн мoжe
вiднoвлювaтися
зa
дoпoмoгoю
кoнтeксту aбo взaгaлi вилучaтися,
нaприклaд: Oft geschieht während der
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Krise das Galoppieren der Währung,
stehende Bänke verrutschen auf ihrer
Unterlage und wenig standhafte fallen
um. – Чaстo пiд чaс кризи пoчинaє
кoливaтися вaлютa, стiйкi бaнки
кoвзaють нa тoму ж мiсцi, дe вoни
рoзмiщeнi, a нeстiйкi – бaнкрутують.
У цьoму випaдку пoкaзникoм вилучeнoгo iмeнникa є лишe вiдмiнювaнa
фoрмa прикмeтникa «standhafte» тa
дiєприкмeтникa «stehende». Якщo числo вилучeнoгo iмeнникa тa iмeнникa,
згaдaнoгo у пoпeрeдньoму чи пoдaльшoму кoнтeкстaх, нe вiдпoвiдaють
oднe oднoму, тo слiд пeрeвiрити фoрми
oднини i мнoжини iмeнникa,
встaнoвлeнoгo зa кoнтeкстoм, тa зiстaвити їх з oзнaчувaними слoвaми у
рeчeннi i, якщo хoчa б oднa iз них з
ними збiгaється, мoжнa ствeрджувaти,
щo вилучeний iмeнник встaнoвлeнo,
нaприклaд:
Nach dieser Methode kann also zwei
Verträge ein dritter zugeordnet werden. –
Тaким чинoм, зa цим мeтoдoм дo двoх
кoнтрaктiв дoдaється трeтiй.
Висновок. Отже, проведене дослідження дає змогу стверджувати, що
аграрний дискурс є зв’язним текстом,
створеним в результаті мовної діяльності представників аграрної спільноти і розглянутим у сукупності його
екстралінгвістичних параметрів та соціокультурного контексту. Мова аграрного дискурсу відрізняється також
стислістю і конкретністю висловлю-

вань, характерними скороченнями й
формами – кліше. Вона має набір якісних і кількісних характеристик, який з
одного боку вказує на її спорідненість
з дискурсом науково-технічного спілкування, а з іншого боку, в залежності
від субмов аграрного дискурсу (аквакультур, рослинництва, лісівництва,
тваринництва, ветеринарії тощо) володіє певним термінологічним апаратом. Аналіз лінгвостилістичних особливостей різних субмов аграрного
дискурсу може стати предметом подальших наукових розвідок.
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Neologisms stand for innovation in
every language. New words are created
every day and their number in English is
growing fast. Thus it is important to analyze the reasons for appearance of neologisms in a language. It is significant to
learn how these words are created, because neologisms undergo certain linguistic processes, the so-called word formation processes,
A new research direction of modern
linguistics is the Internet, which is the accumulation of not only information, but
also is a conglomerate of linguistic units
borrowed from the various fields of science and technology, spheres of life and
human activities, and formed within this
popular system of communication. Neologisms stand for innovation in every language and social networking sites are an
exceptional field where new words seem
to be popping up everyday. The field presents not only a great increase of new
terms but also quick changes in its terminology.
The article is devoted to the central
notion of neologу – neologism, in particular the problem of the typology of neologisms in contemporary English. The article looks into the basic typological prin34

ciples of classification of these lexical
units. It is defined that on its basis there
can be various characteristics, both traditional and those, inherent only to these
linguistic units. The characteristic features of each of the selected groups are
defined.
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The problems concerning public discourse and publicistic discourse are the
object of scientific researches of both the
Ukrainian (I.S. Shevchenko (2004, 2006),
E.I. Morozova (2006), A.L. Zagnitko
(2008)), N.V. Petljuchenko (2010), etc.)
and foreign (V.I. Karasik (2002), V.Z. Demyankov (2002, 2005), O.F. Rusakova and
V.M. Rusakov (2008), N.I. Klushina
(2008), N.A. Pavlushkina (2009), Y.V.
Kljuev (2008), T.A. van Dijk (2013), P.
Bayley (1985), J.F. Garcia Santos (1987),
J.-L. Martinez Albertoz (1987), etc.) linguists.
In this paper, we accept the definition
of discourse following V.V. Krasnykh, who
interprets discourse as verbalized activity,
namely “the combination of process and
result, which has both a linguistic and extralinguistic constituent” [5, 113].
There is a great number of typologies
(V.I. Karasik [3, 208-283], A.D. Belova [1,
13], A.L. Zagnitko [2, 23], M.L. Makarov
[6, 133], I.S. Shevchenko and E.I. Morozova [7, 158-160], etc.), which classify one
of the most “fashionable” study fields of
the modern linguistic paradigm of knowledge – discourse. This paper deals with
the typologies of discourse developed and
presented in the scientific works of con36

temporary researchers (I.S. Shevchenko
and E.I. Morozova [7, 158-160], V.I. Karasik [3, 208-283], A.N. Kozhin, O.A. Krylova, and V.V. Odintsov [4, 91-129], A.L.
Zagnitko [2, 23]). We explore such types
of discourse as public and publicistic.
Having analyzed public and publicistic
discourses on the basis of the typologies of
the above mentioned linguists, we conclude the following: public discourse exists
as the form of institutional discourse and
belongs to one of its subtypes – political
discourse; public discourse is also characterized as official and business, written1,
monologic and dialogical, argumentative
and harmonic, political and business, informative and phatic, official, addressee and
performative; publicistic discourse is the
form of institutional discourse and belongs
1 Despite the fact that according to modern

typologies (see above), public discourse can
be either oral or written, we characterize it as
written, as we analyze speech transcripts of
the contemporary politicians and statesmen.
The same can be said about publicistic
discourse, which has both oral and written
character (reports, articles, essays, etc.),
however, the actual research material is
presented by newspaper and magazine
content of both printed and electronic format,
namely the written type of this discourse.
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to one of its subtypes – mass media discourse; publicistic discourse is characterized
as journalese, written1, and dialogical, argumentative, conflict and harmonic, media
and electronic (Internet discourse), informative, official and unofficial, addressee and
zero – addressee, performative.
Highlighting the main characteristics
of public discourse, we conclude that public discourse is a speech event, which is
characterized by an open status and appeal to the public; the main spheres of its
function are political, economic, spiritual
and cultural. The main addressee of this
discourse is the public, and the implementation of this discourse is observed in
a specific, strictly defined by society, environment. This discourse functions in the
public sphere and represents communication between the public and the state, it is
characterized by a public status, and key
participants of public discourse are politicians, mass media, and the public.
Publicistic discourse is represented by
verbal content that has a direct connection with actual ideological and communicative situations, and serves as one of
the ways of actualizing the addresser and
an addressee interaction. The main characteristics of publicistic discourse are the
following: dynamism, dialogics, interactivity, intertextuality, as well as documentality and polemics, the presence of the
clear author’s position. The characteristic
features that mark this discourse are manipulative character and functioning of
both social and personal ideologemes;
these kinds of ideologemes (which are
also considered the universals of publicistic discourse) set the ideological mode for

the text content of the certain discourse.
Distinctive features of publicistic discourse
are the following: this discourse reflects
events at the exact moment or time span
of various spheres of the individual’s life
and has a connection with the active social and political life of the certain national lingual and cultural community.
The study of this material allows to
draw a number of conclusions and generalizations. We consider public discourse to be
an institutional form of communication,
which exists in the form of public speeches
of state and political figures, submitted in
the framework of transcripts and characterized by open public status, as well as
appeals to the public, whom this communication is addressed to; this discourse
functions in the public sphere, its representatives are state apparatus, mass media, and
society as a whole. Publicistic discourse is
the institutional form of communication,
which acts in the form of text content
(journalese), both in printed and electronic format, has a manipulative character,
reflects socio-political events at a certain
period in various spheres of public life and
has a connection with the active social and
political activity of the certain nationallingual-cultural community.
The prospects for further research are
to determine the discursive lingual specificity of the indigenous component of the
contemporary polynational English language based on the analysis of public and
publicistic discourses.
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Метонімія – це троп, що полягає в
регулярному або оказіональному перенесенні імені з одного класу об’єктів
або одиничного об’єкта на інший клас
або окремий предмет, що асоціюється
із цим класом за суміжністю або залученням в одну ситуацію [1]. Її основу
становить здатність слова виконувати
подвійну номінацію, адже метонімічне
перенесення полягає у накладанні на
нетипове значення слова його основного значення, звідси головним критерієм метонімічного переносу вважають семантичну однозначність двох
понять, а метонімія розглядається як
«художня стенографія» [5, 10].
За семантичними характеристиками
та стилістичною значущістю метонімія
може бути мовною (узуальною), яка
фіксується словниками і належить до
сфери семантики та мовленнєвою (оказіональною, індивідуально-авторською,
художньою, стилістичною), що виступає одним із засобів ідіостилю автора,
реалізуючи «новий несподіваний
зв’язок між двома об’єктами» [3, 148] і
становить компетентність стилістики.
На мовному рівні типи метонімічного перенесення характеризуються
широкою варіативністю, яка у твор-

чості Шарлотти Бінґхем представлена:
1) метонімією матеріалу, що базується
на заміщенні назви предмета вказівкою на матеріал, з якого він виготовлений; метонімічне перенесення такого
типу може реалізуватися різними моделями, формальні характеристики
яких зумовлюються суб’єктом та
об’єктом заміщення, й особливостями
їх існування у навколишній об’єктивній
дійсності: […]a table was laid for two,
silver, cut glass, eighteenth-century
polished knives and forks with the initials
‘DLF’ […] [4, 104]; 2) метонімією вмісту, що полягає в заміщенні назви речовини вказівкою на ємність, в якій вона
знаходиться: ‘Oh, yes, coffee must always
be black,’ she agreed, watching Hart
boiling a kettle and spooning a heaped
spoon into an Alessi cafetiere [4, 334];
3) метонімією належності, в основі
якої – заміщення назви предмета вказівкою на її творця (автора, виробника
тощо): ‘No,’ Sunny stated firmly, sitting
up and twisting her hair into a knot on
top of her head and fastening it with two
Kirbigrips from her bedside table. [4, 72];
4) метонімією місця, що заснована на
заміщенні назви предмета, зокрема
одухотворених істот, вказівкою на їх
39
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місцезнаходження: Gray had not
telephoned Pear Tree Cottage for a few
days […] [4, 254]; 5) метонімією процесу, що базується на заміщенні результату назвою процесу: Only her
sewing stayed as she had designed it […]
[4, 133].
На мовленнєвому рівні метонімія
здебільшого реалізується зв’язком через: 1) заміщення найменування індивіда назвою риси його обличчя; 2) заміщення найменування індивіда назвою
одягу або предмета, який він носить;
3) заміщення найменування дії назвою
інструмента чи знаряддя, за допомогою
якого вона виконується [3, 148]. На
противагу метонімічному перенесенню
першого типу, яке у мовленні Шарлотти
Бінґхем не зафіксовано, третій тип такої вторинної номінації є розповсюдженим: Gray went up to the still unmoving
figure, and he also shook the reluctant
hand, but his father did not look at him [4,
172]. Зустрічаються також метонімічні
перенесення другого типу: The whole
place is awash with dine-at-home black
ties,’ he groaned. [4, 40].
Враховуючи вищезазначене, конструктивним виступає твердження, у
якому метонімія асоціюється із засобом непрямого зіставлення двох реалій [2; 3]. При цьому особливість метонімії полягає в тому, що вона, виділяючи основну в конкретній мовленнєвій
ситуації ознаку реалії, виключає інші її
ознаки. Звідси справедливим видається твердження Ю.М. Лотмана про те,

40

що акт метонімічного перенесення
спирається на виділення суттєвого через видалення несуттєвого: «Ця частина жінки є жінка» [2, 34].
Отже, виступаючи засобом вторинної номінації, метонімія виконує не
лише номінативну, але й характерологічну функцію, виділяючи одну з постійних, змінних або випадкових ознак
номінованої реалії, що дозволяє кваліфікувати метонімію як описову категорію. Метонімічне перенесення полягає
у виділенні під час вторинної номінації
саме тієї ознаки, яка є істотною у конкретній ситуації спілкування. Воно
підсилює наочно-чуттєві уявлення про
описуване явище, виступаючи засобом його непрямої характеризації.
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КОГНІТИВНА МЕТАФОРА ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ
ФЕНОМЕН

Роман Дудок., Ольвія Висоцька

Львівський національний університет імені Івана Франка

Досліджено особливості когнітивної метафори як лінгвокультурного феномену та її ролі у фаховому дискурсі. У ході наукового пошуку виявлено, що когнітивна метафора має низку характерних властивостей і є важливим фактором
розвитку свідомості людини. Наголошено на тому, що метафора як лінгвокультурний феномен є найважливішим інструментом самопізнання та пізнання
світу, як один із найефективніших мовних засобів прагматичного впливу на реципієнта.
Ключові слова: когнітивна метафора, номінативна одиниця, фаховий дискурс, когнітивна інформація, комунікативна роль метафори, когнітивістика.

COGNITIVE METAPHOR AS A LINGUISTIC AND CULTURAL
PHENOMENON
Roman Dudok., O’lviya Vysotska
L’viv Ivan Franko National University

The features of the metaphor as a linguistic and cognitive phenomenon, its role in the
professional discourse have been investigated. In the course of scientific research it was
discovered that cognitive metaphor has a number of characteristic properties and is an
important factor in the development of human consciousness. It is emphasized that the
cognitive metaphor as a linguistic and cultural phenomenon is the most important tool of
self-knowledge and knowledge of the world as one of the most effective linguistic means of
pragmatic influence on the recipient.
Key words: cognitive metaphor, nominative unit, professional discourse, cognitive
information, communicative role of metaphor.
Постановка проблеми. Наприкінці
ХХ сторіччя у сфері дослідницького
інтересу лінгвістів опинилася когнітивна метафора як найважливіший інструмент самопізнання та пізнання
світу. Пізнавальну сутність метафори
відображено в теорії когнітивної метафори, основою якої є базова евристика

когнітивної лінгвістики, згідно з якою
пояснення мовних явищ, у тому числі
й метафоризації, слід шукати в когнітивних механізмах обробки знання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До вивчення особливостей метафори як лінгвокультурного феномену
вдавалися: Н. Д. Арутюнова, А.М. Бара41
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нов, Е. В. Будаєв, М. О. Васильєва, Т. С.
Вершиніна, В. Вовк, Х.П. Дацишин, В.
З. Дем’янков, С.П.Денисова, В. І. Карасик, Ю. М. Караулов, О. С. Кубрякова, Г.
Г. Почепцов, Т. Г. Скребцова, Ю. Р. Тагільцева, О.М. Чадюк, Н. М. Чудакова,
А. П. Чудінов, О. Й. Шейгал, M. Johnson,
G. Lakoff та і.. Метафоричні моделі слугують основою для необмеженої кількості мовних моделей, які можуть бути
усталеними й образними. Відомими
представниками лінгвокогнітитвного
підходу до дослідження метафори є А..
П. Бабушкін, М. М. Болдирєв, В. І. Карасик, В. М. Телія, А. Вежбицька та і..
Виділення раніше невирішених
частин загальної проблеми. У межах
фахового дискурсу встановлено, що
метафору стали сприймати не лише як
номінативну одиницю мови, але й як
будь-які осмислені відрізки тексту:
починаючи від висловлювання та,
закінчуючи цілим текстом. Когнітивна
метафора, як ключове поняття наукового інструментарію статті, породжує
інші похідні когнітивні метафори, є
водночас важливим фактором розвитку
свідомості людини, що раніше в
мовознавчих розвідках не виділялося.
Мета статті. На основі теоретичного аналізу виявити основні закономірності впливу метафори на реципієнта.
Визначити поняття метафори як лінгвокультурного феномену та її ролі в
функціюванні фахового дискурсу. Метафоричне втілення у фаховому тексті
демонструє ознаки зчеплення понять,
явища, які важливо виявити між різними смислами, пов’язаними з певним
словом.
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Виклад основного матеріалу. В
основі сучасних поглядів на природу
метафори є положення про метафоричну природу мислення, згідно з
яким, «метафора виникає через глибинні особливості людського мислення та одночасно є його знаряддям у
пізнанні світу» [2, с. 5–32.]. Метафора
потрібна не лише для того, щоб завдяки отриманому найменуванню, зробити думку доступною для інших людей;
вона необхідна для того, щоб об’єкт
став доступним нашій думці.
Дослідники виокремлюють тип когнітивної метафори, яка функціює в
сфері ознакової лексики та є способом
створення вторинних мовних предикатів, що позначають ознаки та процеси непредметного світу. Така метафора, яка базується на аналогії, є знаряддям виокремлення та пізнання
властивостей абстрактних категорій.
Цим вона відрізняється від індикативної метафори, яка називає предметні
реалії та є технічним способом видобування імені з наявного лексикону [1,
с. 296–297].
Когнітивна теорія метафори зародилася в надрах когнітивної науки,
основним завданням якої є «зрозуміти, яким чином людина виявляється
здатною переробляти, трансформувати та перетворювати величезні масиви
знань у дуже обмежені проміжки часу.
Сучасна когнітивістика розглядає метафору як засіб пізнання, структурування та пояснення дійсності. Вивчаючи способи отримання, переробки та
передачі інформації, когнітологи висувають ідею про існування у свідо-
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мості людини глибинних структурних
відношень між групами понять, «які
дозволяють структурувати одні поняття в термінах інших та які визначають
характер метафори в мові та її розмаїття в певних проявах» [10, с. 135–146.].
Завдяки розвитку когнітивної теорії метафору розглядають не як порівняння двох застиглих семантичних
форм, а як розумову структуру, як результат взаємодії значень. Як наслідок,
метафору стали сприймати не лише як
номінативну одиницю мови, але й як
«будь-які осмислені відрізки тексту –
починаючи від висловлювання та закінчуючи цілим текстом».
Приписуючи чуттєво сприймані
ознаки до абстрактних та тих об’єктів,
котрі безпосередньо не спостерігаються, когнітивна метафора виконує гносеологічну (пізнавальну) функцію.
Вона формує область вторинних предикатів – прикметників, дієслів, які характеризують непредметні сутності,
властивості яких виокремлюються за
аналогією з доступними сприйняттю
ознаками фізичних предметів та явищ,
котрі спостерігаються. Такі метафори – когнітивні, і вони створюють семантично диференційовану мову почуттів та разом з тим розкривають
тенденцію до семантичного зближення [9, с. 382-389].
Когнітивна метафора, яка полягає в
переносі ознаки предмету до події, процесу, ситуації, факту, думки, ідеї, теорії
концепції та інших абстрактних понятть, дає мові логічні предикати, які
позначають послідовність, причинність,
цілеспрямованість, зумовленість тощо.

Як відомо, людина схильна метафорично асоціювати владу з верхом, а
всі небажані символи розміщувати
внизу просторової вісі, що, власне, відповідає класу орієнтаційних метафор у
теорії концептуальної метафори. Наприклад, поняття ARGUMENT ‘СПІР’
та поняттєва метафора ARGUMENT IS
WAR ‘СПІР – ЦЕ ВІЙНА’. Багато з того,
що робиться в суперечках, частково
усвідомлюється в поняттєвих термінах
війни. У суперечці немає фізичного
бою, однак відбувається словесна битва, і це відображається в структурі
спору: атака, захист, контратака тощо.
Таким чином, сутність метафори
полягає в усвідомленні та переживанні
явища одного жанру в термінах явищ
іншого жанру. СПІР частково упорядковується, підрозумівається, здійснюється як війна, і про нього говорять у
термінах війни. Таким чином, поняття
впорядковується метафорично, відповідна діяльність також упорядковується метафорично, і, як наслідок, мова
впорядковується метафорично. Метафора не обмежується лише цариною
мови, тобто є цариною слів: самі процеси мислення людини, значною мірою метафоричні. Метафори як мовні
вирази стають можливими лише тому,
що існують метафори в поняттєвій
системі людини.
Досить актуальною є класифікація
метафоричних моделей на основі взаємовідносин царини-джерела і царини-мети між собою, запропонована
Лакоффом та Джонсоном, в якій вони
виокремлюють: 1) структурні метафори (structural metaphors) – випадки,
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коли один концепт метафорично
структурований в термінах іншого.
Скажімо, метафорична модель ЧАС –
ЦЕ ГРОШІ показує, яким чином в європейській лінгвокультурі концепт
ЧАС структурується за допомогою
концепту ГРОШІ: це проявляється в
оплаті за телефонні розмови, готельні
номери тощо. Оскільки в повсякденній діяльності людина керується поняттям про час, як про цінність, обмежений ресурс, вона сприймає сам концепт ЧАС саме таким чином; 2) орієнтаційні метафори (orientational
metaphors) організують цілу систему
концептів відносно іншої системи концептів [7, с. 58–66].
Більшість орієнтаційних метафор
пов’язана з просторовою орієнтацією:
«верх – низ», «всередині – ззовні», «передня сторона – задня сторона», «центральний – периферійний» (GOOD IS
UP, BAD IS DOWN). Такі концепти
виникають у людському мисленні внаслідок того, що людині притаманне
тіло певної форми, яке орієнтоване в
просторі, у результаті чого йому властиво проекціювати відповідні концепти й на інші відносини в матеріальному світі. Ці відносини не довільні, а
пов’язані з фізичним та культурним
досвідом людини; та 3) онтологічні
метафори (ontological metaphors) ототожнюють частини людського досвіду
з об’єктами чи речовинами, що дозволяє посилатися на них, відносити їх до
певних категорій, систематизувати їх
та визначати їхню кількість, як от
(MIND IS MACHINE). Одним з яскравих випадків онтологічної метафори є
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випадок, коли матеріальний об’єкт
тлумачиться як людина.
Таким чином, у ході наукового пошуку виявлено, що когнітивна метафора є важливим фактором розвитку
свідомості людини як така, що має
низку характерних властивостей:
– системний характер.
– когнітивна метафора дозволяє
усвідомити концепти, віддалені від
первинно прийнятих.
– когнітивна метафора дозволяє
осмислити одні концепти з опертям на
інші, які служать еталоном. Аналогії,
які базуються на когнітивній метафорі, дають нам можливість побачити
будь-який предмет чи ідею начебто в
світі іншого предмету, чи ідеї, що дозволяє застосувати знання та досвід,
придбаний в одній галузі, для вирішення проблеми в іншій. Іншими словами, когнітивна метафора забезпечує
концептуалізацію невивченого об’єкту
за аналогією з вже сформованою системою понять.
Питання взаємодії мови та культури знайшло вираження у фаховому
дискурсі, який протягом останнього
часу перебуває в центрі уваги філософів, політологів, соціологів та лінгвістів. Пояснюється це загальною тенденцією до демократизації всіх сфер життя суспільства, розвитком засобів масової інформації, завдяки яким стало
можливим оформлення фахового дискурсу [13, с. 5-15].
Сфера, так би мовити, мовних ігор
повинна бути бідною на метафори,
тому, що мова, скажімо, публічного
політика певним чином складається з
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комісивних актів (передвиборчих обіцянок тощо). Але як тільки центр ваги
переноситься на емоційний вплив, що
в політичному житті (через низьку політичну, економічну та іншу обізнаність електорату) трапляється дуже
часто, заборона на метафору знімається. Так, коли в мові ультиматум переходить у загрозу з метою залякати, він
може виражатися метафорично. Сфера вираження емоцій та емоційного
тиску вносить як у повсякденну, так і в
політичну мову елемент артистизму, а
разом із ним, і метафору [8, с.135-141].
Метафора для більшості людей, є засобом поетичної уяви і риторичного розквіту – значення більше незвичайної,
ніж звичайної мови. Більше того, метафора, як правило, розглядається як
характеристика самої мови, радше засобом слів, ніж думки і дії.
Як, зазвичай, політики, спілкуючись один з одним та з журналістами,
постійно пам’ятають про «глядацьку
авдиторію» й навмисно чи неумисно
«працюють на публіку», намагаються
справити враження та «зірвати оплески» [12, – Режим доступу: http://www.
philology.ru/linguistics1/sheygal-00.
htm]. Соціологи, у свою чергу, відзначають, що маси беруть участь у політиці загалом споглядаючи, виступаючи в
ролі наглядача, який отримав інформацію про цю комунікацію через засоби масової інформації.
Драматургічний підхід до комунікації, дозволяє розглядати фаховий
дискурс як символічну взаємодію в
соціальному контексті; вона, наче відбувається на сцені, виконується аген-

тами/акторами, які переслідують певні
цілі, та містить дії з використанням
різних комунікативних засобів, у тому
числі і метафорики.
Особливу значущість для інтерпретації фахового дискурсу набуває й
його сюжетно-рольова структура. Фаховий дискурс, зокрема політичний,
описують за допомогою метафори
“листкового пирога”, в якому існують
психологічний, соціальний та ігровий
шари [3, с. 184–192; 4;]. Як і в функціюванні мови, велику значущість у процесі «поїдання пирога», у зазначеному
дискурсі набувають рольові характеристики учасників, їхнє залучення в
той, чи інший сюжет історії. Таким
чином, сюжетно-рольовий прошарок
однаково важливий для всіх періодів
розвитку нашого суспільства.
Важливим для досліджуваного
фахового дискурсу є вибір вербальних засобів, які не лише інформують,
але й впливають на читача, оскільки
в лінгвокультурній комунікації реалізується функція впливу і маніпуляції. Отже, одним із найефективніших
мовних засобів прагматичного впливу, є саме когнітивна метафора,
оскільки ця одиниця здатна: 1) привертати увагу адресата, адже метафора є «порушенням логічного порядку в мові», «постійним розсадником алогічного», тобто, нестандартним мовним явищем; 2) давати
оцінку фактам та подіям, котрі описуються, бо процес метафоризації
передбачає виникнення оцінних
смислів; 3) формувати «необхідне»
ставлення до дійсності [6, с. 58–66.].
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За нашими спостереженнями, метафора функціює у фаховому дискурсі
подібно живому організму, який має
властивості спадковості та мінливості,
взаємодіє з навколишнім середовищем, тобто «еволюціонує» та «виживає» нарівні з іншими метафорами,
наведімо низку прикладів:
• a kiss of death –to cause the thing to
fail or to be ruined;
• troubled waters –a difficult situation;
• the short end of the stick- the disadvantage in a situation;
• bad deal – the way in which plans
fail and bad things happen;
• to nail smb. to the wall – to make
smb. suffer- because they are very
angry with you;
Як засвідчує аналізований фактологічний матеріал, метафори, за висловом відомого лінгвіста, «якими ми
живемо», самі впливають на світогляд
та поведінку людей. Так, порівняння
держави / нації, у фаховому дискурсі,
використовується представниками
влади як інструмент риторики для
того, щоб змусити певні групи населення відмовитися від ворожнечі, чи
групових інтересів.
Поділяємо думку дослідників, що
метафора передає когнітивну інформацію і нове розуміння відношень подібності між старим і новим знанням,
вона не лише формує уявлення про
об’єкт, а й зумовлює спосіб та стиль
мислення про нього [11, с. 9-14].
На думку інших вчених, метафора
має здатність “розмивати” поняття,
приховуючи зміст за багатослів’ям,
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адже комунікативна роль метафори
неоднозначна. Унікальна здатність метафори приховувати зміст повідомлення, категоричність метафоричних
оцінок, а також недостатній для декодування інформації обсяг знань реципієнта можна вважати чинниками, які
ускладнюють читачеві створення фахового дискурсу [5, с. 1-20]. Більше
того, когнітивна метафора уможливлює певним чином передбачити розвиток подій, наштовхнути читача на
потрібну думку; такий спосіб «доопрацювання» інформації є особливо ефективним, бо читач доходить висновку
самостійно.
Висновки та перспективи подальших досліджень. З огляду на викладене
вище, доходимо висновку, що когнітивна метафора як лінгвокультурний
феномен є найважливішим інструментом самопізнання та пізнання світу.
Процес метафоризації є перенесенням
характерних відповідностей із цариниджерела в царину-мети. Як висновок,
вважаємо, що метафора з точки зору
когнітивістики, є засобом структурування одних понять у термінах інших,
для пояснення об’єктів, явищ реальної
дійсності. Таким чином, когнітивна
метафора відіграє важливу роль мовного та культурного впливу, маніпуляції, привертання уваги адресата, надання оцінки фактам та подіям, котрі
описуються, формування позитивного, чи негативного ставлення до дійсності. Означені особливості когнітивної метафори як лінгвокультурного
феномену для породження та вираження чисельних смислових понять
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мають перспективу подальших досліджень у сфері лінгвокогнітивістики.
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MODERNIST WRITINGS AND ITS INFLUENCE OVER EDGAR
POE’S WORKS
Key words: Moderxnism, Gothic, grotesque, abstract, avant-garde, aesthetics,
traditional.
Summary

МОДЕРНИСТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЕЁ ОТНОШЕНИЕ
К ТВОРЧЕСТВУ ЭДГАРА ПО
В критике современной литературы важное место занимает модернистская
эстетика XX века и творчество Эдгара По. По сей день не стихает интерес к
творчеству писателя. Множество исследователей рассматривают влияние
творчества По на американскую и европейскую литературу. Cталкиваясь с
эстетикой романтизма, художественное новаторство Эдгара По даёт понять,
что его художественное творение не уживается с эстетикой романтизма. Не
смотря на американские корни, его творчество настолько разнообразное, что чувствуются характерные черты европейской литературы и предвидение будущего.
Его творчество представляет собой волну культуры модернизма, в которую вторглась модернистская письменность и, которая существует и живёт по сей день.
Edgar Poe’s artistic legacy had an important contribution in development of
American modernism. However, in the
second half of the twentieth century,
French influenced writers, such as: Ambrose Bears, Robert Chambers and Lovecraft School representatives expressed
great interest towards Poe Creation,
which was not the subject of great interest
before. Therefore, the area of Poe influencing research on the 20th century
American literature was limited by the
«Gothic» prose. Especially such writers
have been affected by his fluence, such as
Bloch, Kind and Lovecraft. As a result of
analyzing creations by romanticist Poe,
the critics’ opinions have changed; they
started using a new assessment toward his
creativity. While presenting psychological
48

depths of his work, his abilities become
unexhausted. At the end of the nineteenth
and early twentieth century, during studying American prose and modernism, critics expressed particular importance to the
specific features of the Poe artistic method, such as grotesque, and creation of
symbolic space [1,68]. For instance, as we
know Robert Motherwell created the series of abstract, expressionistic collages by
the influence of Edgar Poe. The writer
introduced his creativity during the youth
period. At the end of his life he named
Poe as a suitable writer for his creativity
and taste; he believed that Poe was the
enemy of modernistic literature. It is not
surprising that many writers have been
influenced by the visual and aesthetic
taste of his creativity.

PHILOLOGY, SOCIOLOGY AND CULTUROLOGY #8
«Poe was doing something that no one
else would do by the time». [2,80] Motherwell and Heus also believed that the
Poe’s fictional world was close to avantgarde, and it was evident that Poe preceded the events of literature and prepares
bases for the modern art. The writer set
the thesis: «Art for Art». For example, in
the work of Orion he wrote: “Under the
sun there exists no work more intrinsically noble, then this very poem written
solely for the poem’s sake” [3,56]. Obviously, Edgar Poe vision, the concept -»Art
for Art» was two years before the French
formulation -»I ‘art pour l’ art».
Poe’s works are characterized by a
nightmare atmosphere, hallucinations,
which is especially characteristic for
modern prose. The interest of the writer’s creativity as a magic, as well as by the
efforts of Baudelaire and Mallarme, has
been recognized for its aesthetic theory.
Recognizing the importance, sophistication and difficulty of its aesthetic theory.
The American writer became the first
writer in the European country, the most
widely recognized writer in France by
Baudelaire and Mallarme. Both writers
were fond of by the translation and study
of his creations.
After the avant-garde art flourishing, all the norms of traditional art
started collapsed, his theory was largely
unadequate to the community vision
about art, and that is why traditional art
accustomed people faced a great deal of
resistance. Thus, for established oneself,
it was a good way to point the writer
who was already well-known, and Edgar Poe was the named as an avant-

garde, predecessor of modernist art and
literature. This circumstance was made
in the European literature to create the
background and atmosphere in order to
to become acceptable new aesthetic understanding of Art for the society. art,
the new aesthetic sense acceptable to
the public. For example, well-known
artist-Edouart Manet made illustrations
for his French edition of «The Raven».
American filmmaker Alfred Hitchcock
believed that surrealism was born from
Poe’s works such as from Lotreamon’s
artistic aesthetics. Andre Breton also
named Poe as the predecessor of «Surrealism» in his surrealist manifesto. The
influence of the American writer in the
European modernist and avant-garde
art is universal in the epochal novelty of
all genres. It appears in the first decade
of the last century.
The European writers considered Edgar Poe’s work as a preparation source of
fresh aesthetic theory. For example:
Motherwell, Mallarme and many artists
recognized the importance of his aesthetic theory. They recognized Poe’s creativity, his sophistication and difficulties.
For instance: Baudelaire was not only
translating Poe’s creativity but he was also
excellent critic. Baudelaire’s distinctive
interest toward Poe reveals in his writings.
For example, the novel “The Man of
Crowd” helped the writer to express the
Parisian art in the essay.
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Annotation
A person is universal creature. The social property is characterized by a personality,
acquired and cultivated. The social qualities of the individual develop and change on the
basis of the environment, educational and personal (subjective) factors.The role of
education in shaping and developing the personality of a person is important. Social
environment changes social roles.
Individual’s extensiveness defined by its
domination among other living creatures
that is the capability of his/her self-awareness and expressions in any way. As a result
of the dominance of extensiveness,this is
the result of a series of language expressions such as human, mankind, person,
individual andcreature. A person is the individual in the form of social-moral existence.It reveals the essence of the human
being in a way that aggravates the general
characteristics of the beings.A person actually is the common research object of socio-humanitarian sciences.It is studied differently from the point of view of the object and purpose of each of these sciences,
which is integral system.As we mentioned
above, a person is different because of its
consciousness among other living creatures objectively while with its self –esteem
subjectively which is very complex, contradictory, self-criticism and denial.This
complexity means it has1 its own social,
1 Anthony Browne, “Focus: Race and Population:
The Last Days of a White World”, Observer, September 3, 2000,p.17.

spiritual (moral, ethical, aesthetic...) intellectual attributes, in this sense; it appears a
source of learning in philosophical, legal
and logical aspects.
Factors of individual’s evolution are
unlimited and diverse. For example: genetic, biological, cultural, social factors,
life experience, and a set of relations of his
/her ancestors etc. The genetic factor in
the evolution of a personality appears in
the individual needs of his generation,
such as physiognomy inherited from his
ancestry, his character, and the bio physiological factors, such as the power to live,
nutrition, sexual relations, and reproduction.The bio physiological factors are
changed under the influence of consciousness and social factors, and distinguished by the trait and being matured
from other creatures.In other words, bio
physiological feature is actually in the
level of socio-bio physiological.Individuals who have the ability to manage their
activities through the consciousness, the
essence, the culture, and the qualities,
more specifically, based on their social51
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historical traditions, lifestyles and experiences.. Evolution and its happening because of mind are the major qualities/
features of human being evolution.
Under the phenomenon of a particular
individual “generally” lays all the complexities and contradictions of the human world.
Ever since the person’s inception, he has
been constantly learning himself and others, and this process is still on the level of
scientific research.Especially, need and its
conscious satisfaction, a person who has a
child has been valued by high moral and
spiritual necessities and principles in the
East,and in that sense he is regarded as a
supreme, precious creature.A person
wants to be perfect as a human being,
enhances meaning of his life, here and
now he needs the society to be beautiful
and prosperous as well as on the basis of
his right he understands these needs differently and will become even richer.
The old phenomenon that the
individual is a set of social relations, its
evolution and existence are directly linked
to the life of the society.Theconceptof
“person” is the central unit of the “human”
category, the nuclear (major) element of
this system. Everyone is a living being2,
with the natural existence, having the
right to live, and the value of life.”
However, as a sub-element of the system,
human beings are not always fully
compatible with the element of the
person.
The individual’s evolution expresses a
quantitative and qualitative change of

hereditary heritage and acquired
characteristics. This process happens due
to different factors (reasons).These can be
summarized and divided into the
following groups:
–biological factor (heredity)
– social factor (environment)
educational factor (education)
personal factor (aspiration)3.
Of course, these factors are so intertwined that one cannot distinguish one
from the other.For example, under the
influence of the educational factor (external education), the inner self-improvement (aspiration) occurs.Under the influence of education, a human develop himself from inside. Or, in order to adapt to
the environment, a person constantly improves himself.The evolution of biological
features on the basis of social or personal
factors is also salient example.Of course,
personal factor (self-esteem) dominates
in the individual’s evolution, in any case.
Personal activeness lies in personal
growth.Of course, personal factor (selfesteem) dominates in the individual’s evolution, in any case. Personal activeness
lies in personal growth.In is not worthy
speaking about self-development if there
is no conscious or unconscious aspiration
in the individual.Person’s effortless biological evolution is not self-improvement.
Indeed, a person is social phenomenon
not biological.
There are two stages in the development of a person that should be differentiated:

2 Uzbekistan National Encyclopedia 14 Edition. –
10 Edition. –Tashkent: “ЎзМЭ” state scientific publishing house, 2005

3 Mechkovskaya N.B Social Linguistics: Manual
for humanitarian students. For Educational institutes and lyceums. – 2ndizd., ispr. – М. Aspect
Press, 2000. – 58p
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• Development
• Maturity
Thus, the process of premature and
the end of this process represent the development of the individual.
Evolution and maturity or maturity
and evolution cannot be separated.Obviously, human matures with evolution
and develop with maturity.Being a person is the the result of evolution, the
transition to quantitative indicators of
certain marks on quality indicators.
Marks are the complete state of evolution

that is maturity. For example: complete
and stable nature of character can be an
example. As a result of maturity, the person has a high degree of sustainable
characteristics of a particular social class.
Suppose that the high level of the characteristics of a warrior, teacher, merchant,
socialist types, is the essence of this type.
The essense of relation is maturity and
the relative ending of evolution. By the
way, in any case, maturity is assessed
relatively. Indeed, human capability and
capacity know no bounds.
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When it comes to the description of
fair kings, we cannot pass by before the
image of one of the most famous characters of the just king Nushiravani. Because
the image is very popular in the works of
Navoi, as an example of a righteous king.
In the works, Navoi calls him “Nushiravoni odil,” which means fair Anushervon;
using the ratio of “righteousness”, the
main feature of which is the emphasis on
“justice”. The “Tarixi muluki Ajam” also
emphasizes his justice. Distinctive justice
of Nushiravon lies in the fact that he
killed Mazdak and his followers.
It is known that Mazdak (VI century)
raised the idea of plundering the rich and
sharing the robbed with the poor and by
this he was able to persuade King Kubad
of this. However, that led to riots and discontent, and the proximity of the palace
instead of Kubad his son Nushiravon was
crowned.
Navoi in his book “Tarixi muluki
Ajam” wrote that Mazdak was “avbosh
kallakesarlarga bosh”, which is the lain
(cursed): “Va Mazdaki la’in Kubod zamonida paydo bo’lib, nubuvvat
(payg’ambarlik) da’vosi oshkor qildi va eli
bir-birining moli va ayolig’a sherikliqg’a
ruxsat berdi. Bu jihatdan avbosh va arzol
54

(razillar) yig’ilib, g’avg’o qildilar. Va aning
atboyi (tarafdorlari) ko’p bo’ldi va Kubodni dag’i fireb va fusun bila o’z illatig’a
(maslagiga) kiyurdi. “[1].
We can say that Mazdak carried out
this work first time in history. But in the
eyes of Navoi this was an injustice. Private
property is sacred, and taking someone
else’s property by force is robbery. Justice
is not to dispel any property and not to
give this property to anyone, but to ensure
that everyone uses property and spends it
on good and decent deeds. If we interpret
Navoi’s ideas in this way, it will be easier
to understand Nushiravan’s righteousness. This is because to take away someone else’s property is really cruel. Anushervon prevented this violence and, after
punishing Mazdak, established justice:
“Aning mashravati bila Mazdakka istimolatlar berib, ilikka kiyurdi. Va xusuiyatlar
zohir qilib atboin mulozim qildi va hujjat
bila aning dini botil erkanni anga sobit
qildi va ani va jami atboin tiriklay
chohlarga sarnigun kuymdurdi. Va o’zin
o’z ilki bila ulturdi va olam yuzin aning
nopok loshidin pok qildi. Va aytsa
bo’lurki, barcha adolatli bir sori erdi va bu
bir sori erdi” [2].
Navoi put justice in one side, and com-
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pared all the rest just deeds in the other
side. The renunciation of cruelty and the
establishment of justice in the country
prevailed over all the good deeds and
prayers that the king committed throughout his life.
The same idea was mentioned in the
poem “Saddi Iskandari”:
Ne so’zdinkim o’tti erur nu ajab,
Ki, kavnayn shohi – Rasuli arab.
Hadisda ham bu bashoratdurur,
Ki, adl ichra o’tganga bir soate,
Erur behki, jinnu bashar toati [3].
That is to say, the Messenger of Allah
Akram (s.a.v.) in his hadiths predicted:
The hour spent in justice is better than
the prayers and lamentations of people
and wives. Indeed, “A Muslim does not
oppress his Muslim brother and does not
leave him in the hands of the oppressor.”
Therefore, the Messenger of Allah (s.a.v.)
said that Nushiravon was not a Muslim,
but the king was freed from the torments
of hell because of his justice.
According to the sources, Nushiravon
was not a Muslim; he did not live to
spread the Islamic religion. But he was
just, he sowed the seed of kindness, and
he saved people from ignorance. Navoi
wrote:
Jumlai olam aro shoh ayladi,
Adlini olamg’a panoh ayladi [4].
Thanks to this, he was blessed by the
Creator and survived the fire of hell.
Navoi wrote in his poem “Saddi Iskandari”:
Anushirvon garchi kofir edi,
Vale adl zotida zohir edi.
O’run garchi kofirg’a do’zahdurur,
Aning adkdin o’rni barzahdurur.

Agar kufr rizvon sori qo’ymadi,
Vale adl niyron sori qo’ymadi.
Ul o’tgandin ar ming yil andozadur,
Adolatdin ovozasi tozadur [5].
His standards of justice have not lost
their relevance up to these days. In the
work of Navoi, talking about the justice of
Nushiravon, there were given several narratives:
“Bir kun bir yo’lda tushub, kabob buyurdi. Tuz yuq erdi. Yaqinroq bir kent
ko’rundi. Birov bordikim tuz keturgay.
Nushiravon mubolag’a qildikim, tuzni
sotqun ol! Majlis huzzori ayttilar: bu
tuzg’a ne miqdor baho bo’lg’ayki, sotqun
olg’aylar? Dedikim, muncha bemiqdor
nima uchun podshoh nechuk yomon
rasm qo’yg’ay, yomon rusum juzviy bo’lsa,
har kishi bir nima ortturub, ani kulliy qilurlar. Badnomaliq ani bunyod qilg’ang’a
borur” [6]. That is:
Chu shah sori uzotti ilik,
Ochildi o’luq zulm uyiga eshik [7].
When the Sultan did not use the people’s means, its officials could not to do
that too. Therefore, in the days of Nushiravan “Adl jo’yboridin mulk bog’ida
garog’at ashjori (nihollari) shodob bo’ldi
va insof tarbiyatidin amniyat ashjoridin
farog’at gullari ochildi va osoyish mevalari yetildi” [8].
Navoi did not only require justice
from kings, but also as he claimed justice
should be the moral life of all – vizirs,
emirs, hakims (governors) and of course
judges. If society wants to develop on the
basis of truth and honesty, then it must
demand this from all.
Navoi in the works quoted these lines:
“Va aning soyir salotin uchun vasiyatno55
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masi borkim, ne dastue bila saltanat
qilg’aylarkim, bu muxtasarda kunjoyish
yuqdirkim, barchasin bitilgay, iki-uch
kalmia bila ixtisor qilildi. Va adl bir
qo’rg’ondirkim suv solub yiqilmas va o’t
bila ko’ymas, manjaniq bila buzulmas. Va
adl ganjidurkim ko’prak olg’ansayin
ko’prak bo’lur va ozroq xarj qilsang ozroq
bo’lur” [9].
The commandment of Nushiravon to
the sultans and rulers of the country are
that the king must rely on justice in every
action of his. Justice is such a strong fortress, it does not crumble, and it does not
sink, does not burn with fire and does not
break. Justice is the truth. Justice is accumulated wealth that accumulates in the
treasury, does not end if it is taken a lot,
but on the contrary increases. Meanwhile,
Navoi meant that the sultan who used one
justice can lead to millions of righteousness. That is, the less justice is used, the
less it becomes. Thus, peace, tranquility,
freedom, happiness and prosperity in the
country primarily depend on the justice
of the head of state. The people, the government, the rulers, first of all, act in accordance with the policy of the king.
When he establishes the law in the
country and only pursues a policy of fairness based on justice, people will also
follow his example and adhere to them,
and justice will be established there.
Navoi promoted this idea, referring to
Anushervon, the aforementioned legend.
It is known that Anushveron’s father,
Shah Kubad, was temporarily under the
influence of the Mazdakians and occupied a high position in the Royal Palace
of Mazdak. Using this position, he once
56

told the mother of Anushervon – the
princess, about the generosity of the Sun.
He asked the king to be generous, like
the sun, and asked the princess for himself. The king agrees. At this moment the
heir Anushervon coming to Mazdak
drop his head to his feet and saved his
mother. After that, he gathered his supporters, organized a big rebellion and,
had overthrown his father, and killed
Mazdak and his supporters.
Of course, Navoi knew about the details of this story, obtained from historical
sources. But Navoi, who had a high cultural morality, did not talk about this history of the king in order not to harm the
honor of the royal family. In connection
with the tragedy of parents, praising the
child was not characteristic of the nature
of Navoi.
Therefore, he perceived Anushervon
as a legitimate and powerful figure of this
historical event. That’s why he described
his superiority in the kingdom because of
his superior human qualities. For this
purpose, the poet was extremely cautious,
created an episode of artistic drama,
which has not yet been seen in the traditional image of Eastern classical poetry.
That is to say, Anushervon, who was
not yet on the throne of the kingdom,
“bo’ldi birav ishqi bila notavon”. But in
one day
Bir chaman ichra tuzubon xilvate,
Gulruh ila qildi ayon suhbate.
Komg’a mayl ayladi chun komgor,
Ayladi taslim o’zini gul’uzor.
Sung’och ilik dilbari munis sari,
Tushti ko’zi bir bo’ta nargis sari.
Ilgini chekti mutag’ayyir bo’lub,
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Dedi sumanbar mutahayyir bo’lub:
“Kim bu ne qo’z sunmog’u chkmak edi?”
Posuxini shohi muaddad dedi:
“Kim bu visol ichraki voqe’durur,
Nargisi shahlo ko’si mone’durur”.
Ayni hayo birla futuvvat anga,
Bermadi ul amrda quvvat anga [10].
Navoi personality Anushveron described as a virtue of nature in his subtle
exaggerated sophistication, and as he
pointed out in his historical works only
shyness and honesty led him to rule and
filled the world with justice:
To ani oxir bu arig’ niyati,
Bo’yla hayo shevasi hosiyati,
Jumlai olam aro shoh ayladi,
Adlini olamg’a panoh ayladi [11].

This is an artistic interpretation of the
just person Anushevron in the poem
«Hayrat-ul-abror.» In the «Tarixi muluki
Ajam» the poet is open and relying on
historical facts, describes the movement
of Mazdak and Mazdakies and the execution Mazdak by Anushervan.
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Аннотация:
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This article analyzes the formation of the spiritual life of society and the inner
spiritual world of man by the example of a comparative analysis of the ideas of Zh. Rumy
and M. Scheler.
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Понятия «национальная самобытность», «национальная гордость», «национальная ценность» в жизни общества, коренным образом меняя жизнь
людей, стали критериями их деятельности. В тоже время установление
справедливости в обществе, изменит
мировоззрение, отношение к жизни
людей, станет фундаментом для здоровой духовной среды. Интеллектуальная способность любой нации проявляется в ее духовно-моральной жизни,
в ее отношении к ценностям и в самосознании. А это определяется потребностью людей, являющихся членами
общества в ценностях, обеспечении
непрерывности традиций. Джалалиддин Руми пишет «человек разговаривающее животное. Значит, он состоит
из двух вещей. В этом мире пища для
его животной стороны это возбуждаю58

щие вещи и его грезы. А пища для его
человеческой стороны, это знание, мудрость и лик Аллаха»1.
И в самом деле человек приобретает
человеческий облик только в обществе.
На этот облик влияет социальная среда.
В социальной среде формируются его
духовная культура, человечность. Однако, животность, присущая природе человека всегда развивается внутри него
вместе с человечностью. Такие вопросы,
как «Может человек обновлять, обогащать свои знания? Чем определяются
данные факторы? Возможно ли отречение от животности в человеке?»всегда
интересовали человечества, и мы попробуем найти ответы на них.
Основной фактор, который защищает человека от животного инстин1 Румий Ж. Ичиндаги ичиндадир. – Тошкент:
Янги аср авлоди. 2011. –Б.73.
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кта и выделяет ему высшее место в качестве разумного существа это «духовность, творчество, свобода человека».
Эти качества человека формируются
именно в обществе. Духовность человека это идеальное усвоение окружающего себе мира, в том числе опыт развития человеческого общества, а такжежизнь в данной идеальной сфере и
понимать это в качестве способности
соблюдения идеальности в своей практической деятельности. В сфере идеальности истинный мир проявляется
без своего материального свойства.
Духовный мир на практике приобретает субъективный характер. Духовность охватывает различные степени и
явлений субъективного мира личности. Духовность дает личности возможность удалиться от общества, выхода за его пределы. «Феномен духовности есть процесс многогранный,
многосторонний, невозможно конкретно разъяснить духовную сущность человека или систематизировать
ее»2.
Духовность человека дает возможность изменять социальную жизнь. Духовность характеризуется гармонией
воли и разума. На наш взгляд все вещи
в социальном пространстве можно изменять в идеальной степени.И поэтому
идею об абсолютном знании общества
можно отразить как идею «интерес» в
социальном пространстве. «Интересы – двигающая сила жизни, жизнедеятельности человека и его поведения в

обществе, они оказывают огромное
влияние на формирование духовной
сущности человека»3. Интерес и духовность сочетаются и духовность действует в качестве важного фактора человеческой сущности и влияет на жизнедеятельность человека. Человек может подчиниться требованиям ума,
разума и веры, стереотипам и обычаем
эпохи, в которой живет, в тоже время
может усвоить новые ценности и моральные критерии, что отражает гибкость и адаптации его мышления.
Когда у человека есть возможность
активного участия в реформах в различных сферах жизни общества, когда он
чувствует свою причастность, в его разуме формируется чувство гордости за
себя, чувство стремления к новым достижениям, а в противоположной ситуации
развивается отчужденности от общества
и даже социальная смерть. Для человека
самая большая беда – это доведение себя
до социальной смерти. В этом смысле,
враг человека нечужие, а он сам.
Профессиональное совершенство
определяет статус человека в обществе. Воистину, среди всех возможностей развития общества возможности
самосоздания или самоуничтожения
человека находят свое отражение в его
поведениях. В этом смысле оценка
М.Шелера, что: – «В истории человек
никогда не становился огромной проблемой для самого себе как ныне»4 до
сих пор не потеряла свою актуальность.

2 .Муминова З.Маънавий борлиқнинг
синергетик таҳлили. – Самарқанд: Зарафшон,
2016. – Б.15.

3 Муминова З.Маънавий борлиқнинг
синергетик таҳлили. – Самарқанд: Зарафшон,
2016. – Б.39.
4 Шелер М. Место человека в космосе.-М., 1994.
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По мнению М.Шелера, если духовность и жизнь разделить как две
основы, но в то же время духовность
объединить с техническим интеллектом, и ценности жизни признаются в
качестве высших ценностей приобретают логически последовательный характер. В этом случае духовность и
жизнь не считаются последними, дополняющими друг друга принципами
мира; здесь они превращаются в две
силы, борющейся против друг друга.
Духовность проявляет себя в качестве
определенного «недуга», входящий в
тело человека, чтобы нанести урон человеку. В данном случае духовность –
сатана, дьявол, разрушающая сила
жизни и духа.
Таким образом, духовность проявляется в качестве разрушающего жизни, то есть наивысшей ценности принципа. Согласно этой точки зрения, история человечества есть необратимый
процесс постепенной кончины существа, приговоренного к смерти. Конечно, разные культуры приходят к своей
смерти в различных эпохах. Макс Шелер своей этой оригинальной теорией
пытается доказать отдельное метафизическое состояние человека. Его не
удовлетворяет характеристика человека, как очень развитого животного.
Как бы ни было высоким биологический прогресс, существо названное «человеком», наряду подчинением понятию животного, организует и одну маленькую часть мира животных. Тем
более
человек
«окончательно
фиксированным животным с морфологического аспекта». Но хотя про60

грессивная биологическая эволюция
есть явления за пределами человеческого ума, его биологический кризис
еще
более
далек
от
этой
возможности»считает Шелер.
В противоположность к данному
«естественному» воображения, он
выдвигает духовного «относящего к
сущности» воображения. Философ
здесь развивает свой подход и приходит к выводу, что сущность человека
полностью отличается от всех
духовных форм, известных на практике и поэтому человек занимает исключительное место в мире.
Согласно мнению Шелера, первым
признаком духовности считается ее
«экзистенциальная независимость» от
жизни и от всей явлений, связанных с
ней5. Духовное существо свободно, оно
не подчиняется чувствам и грезам,
окружающему себе миру. Сознание
способно поднять объективную реальность до уровня «предметов» и осознать сущность и содержание данных
предметов. Животное, сознавая окружающего себе мира, не может
выходитьиз границы структуры этого
мира. Биологическое единство входит
во взаимоотношение с внешней средой
и его знание находится в рамках данного взаимоотношения. В отличие от животного, человек выходит за пределы
своей непосредственной практики. Он
если можно выразиться, повысится над
данной практикой. Его знание берет в
себе бесконечность или часть бесконеч5 Муминова З.Маънавий борлиқнинг
синергетик таҳлили. – Самарқанд: Зарафшон,
2016. – Б.39.
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ности. И поэтому можно сказать, что
человек готов удалиться от этого мира
и войти в недра бесконечности. Вторая
особенность духовности человека
определяется его способностью самосознания. У животного нет такой способности. Животное видит и слушает,
но осознает у себя наличие таких способностей. Способность самосознания
присуща только человеку.
В заключении можно отметить, что
социальное сознание, проявляющегося в духовной сущности человека формируется под влиянием процессов
прогресса общества. Здесь сознательность и бессознательность, присущие
к человеку, требуя друг друга двигает

тело человека. Если движение тело
связано с духом проявляет его настроение, дух внутреннего духовного состояния. Они в сочетании создают
возможность оценки облика человека.
В природе человека проявляется его
духовное состояние и влияние социальной среды. Один из основных особенностей, присущей человеку, его
твердое стремление всегда выйти из
сложнейших ситуаций. Человек идет
по пути исправления своих ошибок,
только тогда, когда точно осознает
смысл своей жизни, в противном случае, он не только сам верит верности
своих ошибок, но и стремиться убедить этому и других людей.
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Аnnotated: In this article compares Uzbekistan`s past and present education
background.

UZBEKISTAN HAS BEEN STUDYING COOPERATION
IN THE FIELD OF EDUCATION WITH THE ASEAN
COUNTRIES.
As well as perspectives of cooperation with the countries and opportunities for young
people.
Keywords: education, integration, outlook, organization, problems, perfection,
improvement, technology, enhancing, carry out.
В нашей стране под руководством
Президента Шавката Мирзиёева ускоренно ведутся экономические реформы, процесс международной интеграции. В Республике Узбекистан активно
внедряются в учебный процесс новые
эффективные технологии обучения,
разработана и совершенствуется система контроля качества не только теоретической, но и практической подготовки студентов. Для достижения
высокого профессионалного уровня
выпускников активно внедраются инновации на разных этапах подготовки
специалистов: в содержании образова62

ния, методах и технологиях обучения,
в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий, организации
образовательного процесса.
На сегодняшний день обучение,
кроме государственного языка ведутся
на 7 языках. Только на русском языке
ведутся в 784 общеобразовательных
школ. С 2013 учебного года был введен, начиная с первого класса общеобразовательных школах, непрерывную
систему обучения иностранного языка. Во всех общеобразовательных школах создано свыше 17 тысяч учебных
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кабинетов, для 1-х классов издано более 538 тысяч красочных учебников с
мультимодальными приложениями, а
также подготовлены около 2 тысяч
преподавателей иностранных языков.
[1] Но и имеются проблемы. Одна из
них преподавание иностранных языков в сельской местности, которое государства принял меры, что в дальнейшим для преподавателей английского
языка введена система их материального стимулирования с установлением
30% к тарифным ставкам. На телевидении созданы специальные детские познавательные каналы по обучению
иностранным языкам.
В результате кардинальных реформ, првоведённых в сфере высщего
образования, осуществлён переход на
европейскую систему подготовки бакалавров и магистров. Были учреждены десятки новых высших учебных
заведений: Университет мировой экономики и дипломатии, Ташкентский
Исламский университет, Высшая школа национального танца и хореографии, Ташкентский университет информационных технологий, Ташкентская медицинская Академия, Самаркандский институт экономики и
сервиса и другие. Сегодня в Узбекистане существует 60 высших учебных заведений, которые из них 19 университетов, 2 академии и 39 институтов.
В истории человеческой цивилизации есть немало примеров длительного взаимовыгодного культурного и
экономического сотрудничества между странами и народами с различными
политическими, религиозными и эт-

ническими традициями. Великий щёлковый путь на протяжении многих
столетий служил сближению различных народов, обмену идеями и знаниями, взаимному обогащению языков и
культур. История Великого щёлковый
пути – это история широкого культурного взаимодействия и взаимообмена
между народами Востока и Запада.
Она доказывает и на сегодняшний
день, что только тесное сотрудничество и взаимообогащение культур являются основой мира и прогресса для
всего человечества.
Приобретая независимость, Узбекистан, в первую очередь особую внимание обратил на процесс восстановления традиций Великого шелкового
пути. В заключительном заседании
155-й сессии Исполнительного совета
ЮНЕСКО Первый Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов подчеркнул, что «результатом программы
ЮНЕСКО «Щёлковый путь –путь диалога» явилось создание в Самарканде
Международного института центрально азиатских исследований, который
признан внести свой вклад в изучении
истории цивилизации Центральной
Азии» [2]
Активизируется деятельность заинтересованных министерств и ведомств, посольств Республики Узбекистан за рубежом по широкому привлечению прямых и косвенных иностранных инвестиций в сферу подготовки
кадров. В Узбекистане успешно действуют филиалы ряда ведущих вузов
Европы и Азии таких как: МГУ им.
М,Ломоносова, Российский экономи63
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ческий университет им. Г. Плеханова,
Российский университет нефти и газа
им. И. Губкина, Вестминстерский университет, Сингапурский институт развития менежмента, Туринский политехнический университет. С сентября
2014 годаначал свою деятельность филиал южнокорейского университета
Инха, направлением обучения в котором станут информационно–коммуникационные технологии, компьютерный инжиниринг.
Необходимо отметить растущие
объемы зарубежной технической помощи, направляеемой на развитие образования, которые составили свыше
500 миллонов долларов. В первую очередь, это помощь, Азиатского банка
развития, Всемирного банка, Фонда
ОПЕК, правительств Южной Корея,
Японии, Германии и других доноров.
В развитии межгосударственных и
меж организационных связей в сфере
науки значительна и роль стран ЮгоВосточной Азии. Особо стоит отметить сотрудничество с государством
Сингапур, которая основывается на
доверии и безвозмездной помощи, тем
самым
служит
примером
сотрудничества.С 2008г. в Ташкенте
ведет свою деятельность Сингапурский Институт развития менеджмента
(МДИС),обучение проводится в направлениях: “Банковское дело”,
“Управление бизнесом”, “Туризм” и
“Роль ИТ в современном бизнесе”.
Представители министерств и ведомств Республики Узбекистан принимают участие в различных краткосрочных курсах. Развивается сотруд64

ничество по научным исследованиям
и увеличивается число научных сотрудников и магистров пообмену.[3] В
перспективе у правительства – привлечь к обучению более 150 тысяч иностранных студентов.
29 сентября 1999 года было подписано Соглашение о сотрудничестве в
сфере культуры и науки между правительствами Узбекистана и Республики
Филиппины.[4] На основе Соглашения был подписан Договор с Национальным Университетом Узбекистана
о сотрудничестве по научным исследованиям и обмену кадров. Кафедры
“Физика”, “Химия” и “Геология” данного Университета ведут тесные сотруднические связи с высшими учебными
заведениями стран бассейна Тихого
Океана. Проведение ежегодных международных конференций на различные темы является результатом данного сотрудничества.
Многие кафедры Самаркандского
Государственного Университета с высоким научным потенциалом имеют в
своем арсенале научно-технические
договоры с иностранными коллегами.
Ученые-профессора Университета побывали с научными поездками в не
только в России, Кувейте и Саудовской
Аравии, но и в учебных заведениях
Индонезии и Малайзии. На кафедре
“Физика твердых тел” Университета
ученые-профессора из стран Юго-Восточной Азии обменялись опытом со
своими коллегами.
В октябре 1994 года по итогам государственного визита Первого Президента Республики Узбекистан И.А. Ка-
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римова в Малайзию,при поддержки
социального общества “Ренонг Берхад” (Малайзия) открыт факультет
“Управление бизнесом” при Ташкентском Государственном Техническом
Университете имени Абу Райхона Беруни. Со сроком на 3 года для обучения на факультетах “Маркетинг” и
“Финансы и кредит” в направлении
бакалавриата приняты 70 студентов
(1994-1995гг.) и 100 студентов (19951996гг.) [5] 3 июня 1996г. по предложению глав государства Малайзия и ректора Куала-Лумпурского Университета
Малая открыты факультет “Малайского языка, литературы и культуры” в
Ташкентском Государственном Институте Востоковедения, факультет
“Язык, история, туризм, политика и
международные отношения Малайзии” в Университете Мировой экономики и дипломатии, отделение малайского языка в Университете Мировых
языков и научная группа по исследованию в Ташкентском Государственном
Институте Востоковедения имени Абу
Райхона Беруни.[6]В Республики проводится целенаправленная деятельность для базового и профессионального обучения талантлывых детей и
молодежи за границей. С момента обретения независимости Узбекистана,
тысяча молодых людей прошли обучение по различным престижным программам или получили тобразование в
солидных университетах за границей.
Национальная программа по подготовке кадров является неразрывной
составной частью “узбекской модели”
реформ, признанной со всем мире,и

основанной на поэтапном, эволюционном принципе строительства нового общества в стране.В Узбекистане
также сформирована целостная система из 300 нормативно-правовых актов,
направленных на регулирование сферы образования.
В 1994году в высших учебных заведениях Республики Узбекистан обучались 915 иностранных студентов. Из
них 649 обучались на контрактной основе и этим они принесли прибыль в
65,9 тыс. долларов США. В данное
время 75 студентов из нашей страны
проходят стажировку в иностранных
учебных заведениях.[7]
Сегодня по уровню образования
Узбекистан стоит в одном ряду не с
развивающимися, а с развитыми странами мира, Индекс образования составляет 0,99, в то время как среднемировое значение – 0,77.[8] По исследования международных бизнес школ
“ИНСЕАД” по уровню развития человечского капитала Узбекистан занял
пока 53-е место среди 141 стран мира.
По данным ООН, расходы направляемые на образование в Государственном бюджете нашей страны, составляют более 35 процентов.
Осуществление реформ в сфере образования для Узбекистана проходит
не легко. В связи с происшедшими прерываниями в сфере образования наряду с достижениями и недостатками и
экономической конкуренцей обеспечивается трудоуствойства кадров и приспособления специалистов данным условиям это в свою очередь требует
продолжения изменений в данной сфе65
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ре. Такие задачи как, переход среднего
образования на 11 летнюю систему образования, использование достижений
ведущих стран мира, использование в
процессе образования новых инновационных технологий, устойчиво внедряются в данную сферу,
Обобщая все вышесказанное подчеркнём, что осуществляемая Узбекистане молодежная политика, является
важным фактором воспитания подрастающего поколения в духе национальных и общечеловеческих ценностей.
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MASTER OF GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY
Techniques for Teaching Very Young Learners
Dilfuza Guzarova,

Abstract
The aim of this work is to provide necessary information for English language teachers
and point out certain activities and techniques when teaching very young learners. Providing very young learners with activities such as making, cutting, sticking, singing songs
and playing games will be a great help for their teachers.
Key words: foreign language teaching, teaching young learners, activities, games,
interests, motivation.
Teaching English to very young learners (hereinafter referred to as VYL) has
been a challenge for many teachers. When
we say VYL, we refer to children of
4-5 years old. It is widely accepted by
teachers that teaching very young learners
is not like teaching adults as they have
some particular physical and behavioural
characteristics. Even if some teachers
haven’t taught this age range, just draw
your attention on your general knowledge
of the 4-5 years olds you know. Think of
them as learners, as first language learners
and then as learners of English.
General characteristics of VYL
When we consider of some of the general characteristics and needs of VYL, Mcllvain (2001) suggests one of the following:
– They are still in the kindergarten, so
they need to feel safe and secury in the
school.
– They have a short concentration
span.
– They need hands-on activities in
order to learn effectively.
– They also need practical context and
concrete reference in order to understand
new learning.

– Their first language is still developing rapidly.
– They find it difficult to sit still (Boys,
especially, have this problem. Biddulph
(1998) points out, that this is partly because of a massive upsurge in testesterone
levels around the age of four which lasts
for approximately one year, resulting in
high energy and sometimes aggressive
behaviour).
– They need and enjoy lots of repetition (at story time or song time).
The following list shows general characteristics and language development of a
young learner according to Wendy and
Ytreberg (1990)
– They can tell the difference between
fact and fiction.
– Their basic concepts are formed.
They have very decided views of the
world.
– They ask questions all the time.
– They are able to make some decisions about their own learning.
– They have definite views about what
they like and do not like doing.
– They have a developed sense of fairness about what happens in the classroom
67
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and begin to question the teacher’s decisions.
– They are able to work with others
and learn from others.
How do they learn?
Providing VYL with bodily-kinesthetic activities such as making things, singing action songs, playing games, doing
hands-on activities is a great help for
them to understand the target language
dut to the fact that they eagerly explore
the language and learn through the physical activities.
Klein (1993:14) states that since it is
almost impossible to cater to the interest
of about 25 young individuals, the teacher
has to be inventive in selecting interesting
activities, and must provide a great variety
of them. Bearing all this in mind, foreign
language teachers should focus on the fact
that young learners as well as teachers
need to be motivated to learn. Moon
(2000:3) points out that VYL learn a foreign language
– through being motivated, which depends on the teacher’s style.
– by listening and repeating.
– by imitating the teacher.
– by doing and interacting with each
other in an atmosphere of trust and acceptance, through a variety of interesting
and fun activities for which they see the
purpose.
– through translating sentences into
their own language.
Different techniques for teaching
very young learners
There are different techniques for different age group. However, there are some
general guidelines for teaching VYL.
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Some are them include: use English as the
language of instruction, use short and direct sentences when speaking to them,
speak slowly, give clear demonstrations of
the response we require from them and be
on eye-level when communicating with
them.
The above techniques will be not
enough without taking into account class
discipline management. If the most important factors in a classroom are the teacher’s
behaviour and attitude, we also need to
think of external problems like: problems
at home or seeking attention. Since young
learners are very sensitive to unfairness
and to peer pressure, the teacher needs to
be consistent in class discipline, as well as
not to threaten or inflict physical violence.
He must not have favourites, or pressurize
them in participating in lessons. The
teacher must also give them equal attention they crave, and get them involved as
much as possible.
Read (2003) suggests the following
strategies to the English teacher of VYL: –
to change the games and activities every
5-10 minutes.
– to vary the pace during the lesson,
mixing up energetic games with quiet
ones.
– to repeat, review and revise. Use
short games to review vocabulary and
phrases you have already taught.
– to make lessons playful and full of
physical movement. Children will find
them more enjoyable, be more motivated
and remember the language better.
– to teach in a relaxed and friendly
atmosphere with plenty of encouragement.
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– to avoid competition with preschool
learners. It can be stressful and overwhelming to them. Play games where everyone wins, or where you do not single
out a winner.
– to encourage and support young
learners.
– to use chants, rhymes and songs.
These are great for movement and frequent repetition of vocabulary.
– to focus on listening and understanding, building vocabulary and the acquisition of short phrases. Do not focus on
reading, leave that to the older children.
– to concentrate also on speaking
practice, starting with single words and
short phrases, and gradually moving onto
longer sentences and questions.
– to avoid abstract concepts and focus
on concrete items that children understand and relate to. For example, start
with familiar topics such as colours, numbers, greetings, animals, fruit, food and
drink, families, body parts, shapes, clothing, the weather, days of the week and
everyday sentences and phrases.
– to use please and thank you and be
positive. Focus on positive behaviour rather than telling children what not to do.
– to be prepared – practise telling stories before you go into class and have the
flash cards ready.
– to be flexible. If something is not
working then change the game or an activity.
– to involve shy children – help them
to express themselves.
– to use stories. Stories are a great resource for preschool learners, who will
want to hear the same tales told repeatedly.

Teaching foreign language to very
young learners is not the same as teaching the adults since children have their
special needs. The teachers should pay
more attention to few important things
regarding the activities. First of all, the
activity should be interesting. An activity should include visuals, materials,
sounds, mime and etc. Phillips (2001)
points out that the activities ought to be
clear enough and simple so that children can understand what they are expected to do. Secondly, activities for
VYL are designed in such a way that
children should be involved actively as
mush as possible. It is well known that
children learn easily and more quickly
if an activity requests their physical involvement. The activities develop children’s self-confidence. It is important to
bear in mind that children learn better
if they feel safe, secure and satisfied and
if an activity provides a pleasant atmosphere in the classroom.
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Competence of the management authorities of joint-stock company together
with the issue of their allocation always
has a practical significance, because competence of such management bodies specifies a certain scope of permitted conduct,
set of power, by realizing of which it determines the matters of internal structure
of a company, and also acquires rights and
obligations for entity. Meanwhile, a step
beyond the scope of provided authority
leads to the circumstances, when decision
or bargain that performed or approved by
these management body may be considered as void under legislation1.
Each body of joint-stock company has
its own competence, i.e. the complex of
rights and obligations. Competence of
body ascertains by the legislation and
charter. Governmental bodies are not empowered to make decisions and act beyond the scope of their competence. According to generally accepted rules, escape of this specified scope of competence
implies several negative outcomes in various degrees of severity.
Legislation of the Republic of Uzbekistan establishes that either members of
the supervisory board of the company, or
director and members of the board of the
1 T. Boyko., Competence of the management of
LLC: what’s new and what’s left unresolved. Corporate lawyer. № 6, 2009. P. 28
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company and also trustee in performance
of its rights and obligations must operate
in interests of a company and bear the
responsibility in proper procedure2. This
norm of law has the reference and arises
the questions pertaining to its applicability. In order to apply it correctly, it is necessary to approach to interpretation extensively via analysis of norms of Civil
Code of the Republic of Uzbekistan. Civil
Code of the Republic of Uzbekistan determines that entity acquires its civil rights
and undertakes its obligations via its bodies acting in conformity with legislation
and founding documents as well. A person who, by virtue of law or foundation
documents, represents the entity should
operate under the interests of the entity in
a good faith and rationally. He is obliged
at the request of the founders (members)
of the legal entity, to indemnify the damage caused to the entity, because it is prescribed under the law and the agreement3.
Hence, the requirement of good faith
and rationality of actions of individuals
representing the interests of the entity,
defined in article 45 of Civil Code, serves
as the presumption of innocence of individuals performing official duties for the
2 Law of the Republic of Uzbekistan “On Joint
Stock Companies and Protection of Shareholder
Rights” from 6 May, 2014, Article 81
3 The Civil Code of the Republic of Uzbekistan.
Part 1. Chapter 4 “Legal Entities”. Article 45
“Bodies of a legal entity”. 21.12.1995.
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interests of the entity. Undoubtedly, in
case of violating the official duties and
performing activities in its own interests
or wittingly knowing about the negative
outcomes, comes a liability refund the
damages. In the current version of above
mentioned article there is no distinctness
regarding the issues of refunding the
damages caused by the individual to the
entity at the prior claim of the founders of
the entity. In particular, whether the conscientiousness and reasonableness of actions of persons is taken into account or
not. Legislator does not exclude the possible restriction or avoidance of liability
through the adoption of a specialized
normative legal act or establishing due
clause in contract of employment of the
head of the executive body.
Legislation do not determine the criteria to define the conscientiousness and
reasonableness in executive body’s actions.
In court practice there is also lack of cases
that would define the court’s view on this
matter. Thus, it can be said that the organization of management body’s actions is the
scope of competence prescribed by the
legislation serves a manifestation of terms
“conscientiousness” and “reasonableness”.
USA Uniform Code provides the normative definition of conscientiousness,
specifying as factual honesty in conduct
of bargain4. There is no doubt that functionary – head of entity should disclose all
information and be extremely honest regarding the advantages and drawbacks of
expecting deal for entity.
4 MF Lukyanenko Estimated notions of civil law:
reasonableness, conscientiousness, materiality. M.:
Statute, 2010. P.395

In this circumstances, functionary has
no rights to make a mistake. Nevertheless,
business is an unpredictable sphere;
therefore, actions of head of the executive
body on the basis of aforementioned
principles not always lead to a successful
result.
At the same time, Uzbekistan’s legislation in comparison with foreign ones
does not establish the criminal liability of
legal entities, but restricted within the
frame of individual responsibility of officials and members of the supervisory
board. As a result, heightened liability of
the head of the entity and impossibility to
be protected by company do not permit
the manager to take a more active position in business and make decisions that
are risky from the commercial point.
Thus, it brakes the development process
of joint-stock company and economic
growth of the government in general.
Let’s assume the following situation:
the joint-stock company named “Iron and
steel combine” fulfills the processing the
ferrous metals. Combine produces wide
assortment of metal goods with a predominant share of products with high
added value. During 2016, joint-stock
company “Iron and steel combine” sold
metal products at a cost of $ 400 per ton.
However, because of the deterioration of
demand and drop of costs all over the
world, the value in the end of 2017 was $
200 per ton. Executive body of joint-stock
company considering the unsatisfying financial position of enterprise, and also
the absence of demand for goods, was
willing to sell it at a cost lower than previously declared, that is, $ 200 per ton.
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Thus, Head of joint-stock company decided to sell goods in this way in aim of
saving the combine. It caused a significant
damage.
Firstly, these case raises the question
of the legitimacy of the actions of the director and therefore his liability for
emerged loss. However, issues concerning
the director raises either in his activities
or in inactions. Unfortunately, in such
circumstances director is liable under the
legislation and can even be brought to the
criminal liability.
We need to admit that joint-stock form
of management is not an extensively developing in Uzbekistan. On the contrary,
there is a tendency to reduce them. In
parallel with economic factors, it could be
considered as reason of existence of certain
issue are legal frameworks in hiring members of the supervisory board, executive
body and also nonconformity of legislation
with international standards, because it
enjoins the individual liability of the head
of joint-stock company. It is important to
note that the necessity of the liability of legal entities instead of the individual responsibility of the executive body of the
entity is established in Recommendation
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No. 88 of the Committee of Ministers of
the member countries of the Council of
Europe on the liability of enterprises – legal entities for violations committed in the
course of their economic activities. It is
noted in this document that due to the rise
of economic criminality, the issue of prosecuting individuals, who were involved in
the commission of offenses. Each offense
can be an outcome of each decision, activities or inaction of some individuals who
serve in the company. Hence, applying the
sanctions to each individual separately
may be an insufficient measure to prevent
further offenses of that company5.
Undoubtedly, for enhancing the business environment the issue of particular
importance is the implementation of legal
frameworks into legislation of the Republic of Uzbekistan. That allows prevention
of the individual liability of the head of
joint-stock company along with the criminal liability of a legal entity for offenses
committed by the officials, who were
conscientiously acting in the interests of
an employer – company.
5 M.Alimbekov, Criminal liability of legal entities: theory and practice. Monthly specialized magazine “Lawyer” No. 5, 2011. Available on the web
site journal.zakon.kz
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Abstract: This article presents practical ideas of integrating vocabulary in EFL teaching. Taking vocabulary activities further in the lessons will help build actively vocabulary
acquisition and provide direction and opportunities for real vocabulary development in
different level students.
Key words: words, vocabulary, vocabulary acquisition.
Vocabulary has it place in every lesson
and can be organically pulled from the
other skill areas covered in the lesson. In
order to create a focus on vocabulary acquisition, teachers integrate vocabulary
teaching concretely and directly into the
lesson plans. A collaborative, studentcentered approach works well, and teachers consider the number of new words
that students have to learn per course. We
all know that although it is important for
students to use correct grammar and
structures, words are the main carriers of
meaning. This means that the more words
students are able to handle accurately, the
better their chances of understanding
English and use them in action.
It is crucial task for the teachers to
make use of activities that target each of
these stages while introducing new vocabulary, and give students the opportunity to put these new words to use.
So, here are some great activities to
teach English vocabulary, outlined for
each of the stages of vocabulary acquisition:
Stage 1: Noticing and understanding
new words
Introducing nouns, things, objects,
animals, etc…

Visual elements work best with concrete nouns, but try to go beyond flashcards and illustrations. Try to use real
objects whenever possible, or even
sounds, smells, and tastes. Appeal to all of
your students’ senses!
Introducing adjectives
Opposites, like “big” and “small”,
“long” and “short”, are usually illustrated
with pictures, but here’s another case
where realia will help you teach new adjectives; the use of real life objects is wonderful for words like “soft” and “rough”,
adjectives that may take precious minutes
of class time to explain. For more advanced adjectives, like “stunning”, “gorgeous”, “spectacular”, “huge”, or “immense”, bring in photos of famous sights
from around the world like the Louvre,
Egyptian pyramids, the Eiffel Tower, The
Registan, etc…then use these new adjectives to describe these places in ways that
clearly illustrate their meaning.
Introducing abstracts:
There are things you simply cannot
teach with a flashcard. What works best in
these cases are synonyms, definitions,
substitutions, or simply placing students
within a given context? Consider this
simple example: To teach the difference
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between “early” and “late”, remind students what time class begins, then state
that those who arrive before this time are
“early” while those that arrive after this
time are “late”.
Stage 2: Recognizing new words
Bingo is one of the most versatile
games employed by ESL teachers. For
younger learners, make bingo cards with
illustrations, and call out each word. For
those who can read, do the opposite,
make the cards with words, and then
draw the flashcards from a bag. For teens
or adult learners, you can make cards
with the definition and call out the words,
or vice versa. For example: Select a topic
you have recently been studying in class,
such as food or, as in the example below,
transport. The students draw a grid of
nine squares and think of one word from
the topic to put in each square.
car
plane
bus

lorry
train
skateboard

bicycle
rollerblades
ship

You read out a selection of words from
the topic and the students cross out any of
their words that are read out. When they
have three words crossed out either horizontally, vertically or diagonally, they
shout out Bingo!
Matching
Another type of exercise with countless possibilities: Students may be required to match opposites, synonyms, or
a word with its definition, as well as a
picture to a word.
Fill in the blanks (with options)
Hand out a piece of written text (anything from a description, song, letter, to
even a short story) with blank spaces that
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must be filled in from a list of words. You
can adapt this to longer texts, and also
have longer word lists.
Stage 3: Producing vocabulary
Descriptions
From a newspaper photo of a recent
event to a personal account of a recent trip,
there are countless things students can describe while putting new vocabulary to
good use. This goes for both oral and written descriptions. You may give them some
guidance, like indicating that they have to
use at least five adjectives in their description, or five words related to sports, weather, etc…to no guidance at all.
Fill in the blanks (no options)
Supply students with a piece of written
text with blank spaces that have to be
filled in with any word that fits. You may
give them indications for each space, like
“noun”, “adjective” or “adverb”, if they’re
advanced students. You can then read
several out loud to compare the different
words used to fill in each blank.
Mind maps or brainstorming
Tell students they need to think of
words they can use to describe the weather. Write “weather” at the center of a
blackboard or whiteboard and circle it.
Write every word supplied by students as
“rays” that shoot out this circle. They
should reply with previously taught
words, like “chilly”, “scorching”, or “mild”.
You may even have sub-circles shooting
off to the side for winter, summer, etc…
words. This works great for vocabulary
review lessons.
Guess what I’m thinking
Students take turns describing something, like a place: “I’m thinking of a place
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that is so huge it takes visitors hours to see
all of it. It has stunning works of art. It is
a breathtaking building, very old, but with
a modern glass pyramid in the front.”
Students choose to be as obvious or as
cryptic as they like. Even little ones can do
this with simple descriptions: “It’s an animal. It has a very long neck and big brown
spots.” Or simply state a series of words:
“Africa, black and white, stripes”.
It’s better to teach vocabulary in context, in other words, teach highly descriptive adjectives when the lesson is about
travel or clothes and accessories when
you’re talking about shopping. Never
teach a list of words that students won’t
have a chance to practice new vocabulary.
In order to increase the focus on vo-

cabulary teachers should pay attention to
different learning styles or multiple intelligences. Using songs and music, real life
objects, or puzzles might be very helpful
tools to remember the difference between
recognizing and producing words: to
practice recognition the words have to be
supplied by teachers; students use them to
fill in blanks or match them. For students
to effectively and accurately produce vocabulary, they have to spontaneously recall the words.
References:

1. J. Hughes (2014) ETpedia 1000 ideas for
English language teachers
2. Duet, (2009) British Council, Tashkent.
3. http://www.mnu.edu/education/teachingwith-voc.html
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移动阅读时代网络文学阅读新秀––掌阅
MOBILE READING TIMES ONLINE LITERATURE READING
ROOKIE – PALM READING
Rasuleva N.A

Ph.D. Student in Chinese Linguistics and Modern Literature at Shanghai University
Tashkent, Republic of Uzbekistan

摘要：掌阅iReader是2010年掌阅科技公司发布的一款供智能移动设备使
用的读书软件，是一个支持多种阅读格式的电子书软件。其优势在于，它提供
类似于真实书籍翻页的仿真动画的效果，以及自定义翻页的方式，还可以自行
设置背景图片和自定义文字字体。在界面、功能和购书成本等方面都相对出色
的掌阅iReader:手机阅读软件窥一斑而知全豹，来探知我国手机阅读平台的发
展前景。
关键词：移动阅读；网络文学；新秀；掌阅
Abstract: Palm read iReader is the 2010 palm technology company released a
smart mobile device for the use of reading software, is a multi-reading format to support the e-book software. The advantage is that it provides similar to the real book flip
animation effects, as well as custom page approach, you can also set the background
image and custom text font. In the interface, function and purchase books and other
aspects of the relatively good palm reading iReader: mobile reading software glimpse
of the whole, to detect the development of China’s mobile phone platform prospects.
Keywords: Mobile reading; network literature; rookie; palm reading

第一节 创办及发展历史
（一）掌阅的创办
北京掌阅科技有限公司于2008年
成立。掌阅iReader是掌阅科技的主打
产品，领衔各移动阅读品牌。成立6年
以来，公司一直秉承专注、务实的企
业精神，为超过3亿多的用户提供高品
质的图书内容及智能化的用户体验，
拥有畅销、生活、文学等类别的优质
图书数字版权30万册，在移动阅读领
域，市场占有率远远领先于其他同类
产品。掌阅iReader发展至今一直坚持
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正版来源和推进付费机制，分别从内
容质量和读者培养上保证了企业良好
的版权氛围。
（二）掌阅的现状
掌阅iReader：经过四年多版本
的优化，已由单一客户端演变成拥有
广大用户群的手机阅读平台，成为中
国大陆最具有影响力的内容营销平台
之一。掌阅iReader：在用户体验、消
费模式、竞争环境等方面也愈来愈成
熟。同样的作品可能互联网早己有了
免费版本，掌阅为了让用户体验正版
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和盗版的差别，不断更新体验，保证
了正版阅读带来的价值。一方面依靠
软件特有的个性化服务吸引读者，另
一方面也通过限时免费、特价等行为
促进用户进行付费体验。掌阅还开发
了阅饼虚拟货币系统，用户需要充值
阅饼来进行购买，也可以通过签到、
做任务来获得阅饼进行消费。1这些细
小的措施无一不在引导读者的付费意
愿，培养读者对版权的尊重和保护。
从现在的效果看来，掌阅无疑是成功
的，
掌阅iReader目前拥有图书、杂
志、漫画等类别的数字作品版权42万
册，日活跃用户达到1700万，月活跃
用户超过7000万，形成规模效应。面
对海量的作品，掌阅iReader因此不断
加大对版权的投入，目前已经与300多
家优势版权机构达成合作关系。对每
一本正版作品的采购，都做到认真核
查其数字版权归属和使用状况，不上
线任何一本有版权问题的作品，在采
购环节防止读者阅读盗版书籍。同时
在版权合同到期前三个月对版权的续
存进行处理，如果授权到期，就会立
即下架该作品。通过设置警戒线，将
版权风险降到最低，最终也保证了其
八年间无一例版权纠纷。
（三）掌阅的发展历史
掌阅科技公司在8年的成长中，一
直低调发展掌阅iReader APP，积累了
丰富的数字产品运营经验和良好的发
展基础。这一切在面对全版权趋势，
面对瞬息万变的移动互联网环境，都
是其发展全版权模式的有利条件。
2015年是掌阅转型的一年，创始
人从坚持阅读理想与情怀的低调中走
出来，进行了一系列的改革措施。4

月，掌阅科技宣布投入10亿元人民
币，进军网络原创文学领域，旗下的
掌阅文化、红薯网、杭州趣阅公司全
面启动签约优秀原创作品，打造适合
无线端的高品质原创内容。2随后与央
视推出中国好书盛典，并发布了掌阅
iReader电纸书阅读器。在阅读内容
上，继续深耕，全面拓展，全力打造
热门IP。最近公测的《逆天仙尊》、
《武器大师》两款游戏，便是掌阅
iReader上热门作品的改编成果。除此
之外，掌阅还反向操作，联合盛大游
戏，在掌阅iReader上独家连载盛大经
典网游《传奇》的改编作品《攻沙》
。贺岁电影《奔爱》也与掌阅进行合
作，将电影改编的小说放在掌阅
iReader上连载。一系列的变革形成了
掌阅独有的科技生态链和全版权运营
模式。
掌阅iReader：还拥有独立渲染
引擎，能够快速完整地进行文字排
版，能在不同硬件配置的机器和屏幕
显示方式下，快速准确地显示当前阅
读的书籍内容。诸如此类的举动显示
了掌阅公司的厚积薄发，正是由于前
期的积累才使得掌阅的全版权之路水
到渠成。掌阅组建的“阅生态”文化
圈正在进入快速发展阶段，全版权带
来的商业价值也进一步被激发，掌阅
只有坚持其正版之路，并且在日后的
发展中保障数字版权的全部利益，抓
住市场变化方向才能在全版权之路上
一路高歌，这一切都让人拭目以待。
已经有越来越多人开始投资数字
产品，正确认识数字内容的价值所
在。掌阅公司现今取得的成绩是其坚
持正版同时全方位运营版权的结果，
其发展模式无疑给了移动阅读类APP行

1 毛文思.阅读类APP的现状与思考[J].出版参
考，2014.05.

2 刘锦宏.数字出版案例研究[M].北京:电子工
业出版社，2013.
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业良好的示范和启示。只有从根源上
尊重版权，不盲目跟风拓展市场，将
最简单的事情做到最好才能不被迅速
发展的互联网淘汰。
第二节 运营模式分析
坚持给读者提供优质正版内容的
同时，掌阅也致力于推进读者付费意
愿的养成，以对抗互联网免费午餐的
思维。从最初的免费模式吸引读者
后，掌阅开始与版权机构进行沟通合
作，打破手机阅读免费的现状。
首先是在用户体验方面，阅读由
浅阅读开始向深阅读转变。数字阅读
之初，手机阅读一直与碎片化阅
读、140字阅读量划等号，用户对手机
阅读平台的图书资源的认可度一直偏
低，掌阅iReader：正在逐步改变这一
现状，掌阅云端书库现已汇集了三百
多家优势版权内容、二十万册图书资
源，日更新量达到了八千万字，在量
和质方面，更加注重用户的深阅读体
验，在阅读功能上，不断吸引用户的
时间和精力，推出一系列贴合用户需
求的互动功能，如留言区、评价体系
的建立等，力求使用户对阅读内容进
行深入思考。3
其次是数字阅读付费机制逐渐形
成。现如今，很多APP阅读软件还是免
费阅读的应用程序，用户也会存在遇
到免费就安装、遇到付费就删除安装
的消费习惯，而数字出版只有在收费
机制形成后才能得到真正的发展。目
前，掌阅iReader：并没有形成明显的
免费阅读区和付费阅读区，而是在付
费图书下方有“开始阅读”和“立即
下载”两个选项，点击开始阅读后，
读完试读章节后会出现“是否愿意购
买”的对话框，而如果直接点击“立

即下载”就会进入购买环节。 4 掌阅
iReader：的付费模式还属于隐性消费
阶段，用试读章节来吸引读者阅读，
以此激发读者的购买欲。
再次是行业竞争激烈。当某一种
业态成为行业焦点，便会吸引多方涌
入，这也是行业发展之初不规范、不
成熟的表现，数字出版、手机阅读也
不例外，各移动运营商、出版社、技
术公司等纷纷推出功能、内容都类似
的电子阅读器。如今的阅读软件平台
很多，但真正拥有优质资源、在市场
上形成固定客户群，并有良好口碑的
阅读软件还很少。

3 傅春晓.我国网络出版的版权保护现状与对策
研究[D].北京:北京印刷学院，2014.

4 王川川.通过掌阅iReader探知我国手机阅读
平台的发展前景[J].新闻传播，2014.11.

78

第三节 未来可能性
（一）存在的问题
掌阅iReader：作为国内手机阅
读平台上较为出色的应用软件，在内
容功能上基本健全，而在一些商业模
式和服务细节方面还有待进一步完
善。首先，免费容易收费难。数字出
版市场自有以来，用户长期习惯于免
费午餐，要改免费内容为付费阅读还
需要一段时间，掌阅iReader：的付费
图书仍主要子笋刁研一丁上夕悦/依靠
免费章节来吸引消费者，完善的付费
机制还未形成。诚然，优质的内容资
源是用户付费的主要因素，但整个数
字出版市场收费环境的养成仍是必备
因素，只有在用优质资源激发读者购
买欲望后，读者才会习惯性地对内容
付费，才能使阅读平台稳健发展，数
字出版才有利可言。
其次，部分出版物的版权归属还
不明晰。掌阅书城汇集上百家出版商
的优势出版内容，虽然大部分书籍都
注明了版权归属，但还有部分图书标
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注的是“佚名”，有些汇编作品，也
未标注出版权归属，因此还需要强化
手机阅读的产权保护意识，版权管理
仍需进一步规范。5
再次，内容缺乏新意。市场上的
手机阅读平台，内容出版商虽多，但
很多数字阅读资源仅仅是将传统纸质
书籍数字化直接搬进书城，因此各家
平台上的内容资源大同小异，缺乏针
对不同消费群体进行需求分析从而整
合的内容资源，掌阅iReader：虽具有
针对用户阅读习惯推荐图书的功能，
但是在推荐内容的广度、深度以及内
容本身上并没有新意，在满足用户需
求方面还有待提升。6
（二）中国手机阅读平台的发展
前景
了解了掌阅iReader：的发展现
状和目前存在的问题，我们在应对现
状、解决问题的基础上解析我国移动
阅读平台的发展前景，力图优化其建
设的环境，真正建立少数在资源方面
有足够优势、功能全面、服务完善的
优质平台。7
1.建构与手机特征吻合的内容生
产模式
手机出版与传统出版不同，告别
了铅与火，迎来了光与电，利用受众
碎片化时间进行阅读是它的主要特
征，因此阅读频率更高，对内容的要
求更优质、更具有吸引力。很多平台
将传统书籍数字化再搬进书城的图书
内容冗长，长期无人问津、缺乏活
力，这就需要在手机阅读平台上有一
批专业化的内容制作、客户分析、消
费跟踪、运作管理等人员，针对不同
5 刑旭明.掌阅眼中的IP新格局l月[J].出版
人，2016.01.
6 谭纯.手机阅读平台面临的问题及对策[J].出
版参考，2012 (1).
7 袁曦临，王骏，孙雅楠.基于PAD的移动阅读
行为及阅读体验实证研究.

消费群体提供差异化、个性化的手机
阅读内容。
2.建立合理的运营模式和分配机制
广告运营模式是手机出版行业获
得较好发展的渠道之而单纯依靠国书订
阅是不能繁荣手机阅读平合的。目前，
我国的手机阅读需要提高广告运营商的
热情，加大广告的投放力度，加强广告
和图书内容的关联度，减少一些无端消
耗用户流量的不合理广告，提高手机广
告从业人员的专业素质等，建立合理的
广告运营模式。有收入就需要相对应的
分成机制，现阶段的手机阅读收入较之
传统出版相去甚远，而只有健全的收入
分配机制才能使手机阅读平台进入良性
循环的运营模式中去，在手机阅读平台
上，建立作者、出版商、开发商、移动
运营商都有合理适度的占比和受益的分
成机制，调动各方的积极性，减少利益
冲。
3.建立高效明晰的版权机制
数字时代的版权问题一直是业界
各方关注的焦点，实践中也出现了很
多补充版权的制度，例如版权自愿登
记制度、开放存取运动、创作共用
等，在一定程度上对明确相关受益
人、减少版权纠纷起到一定作用。8手
机阅读平台在利益分配问题上，要建
立面向出版社和作者的版权保护体
系，内容提供商或版权受益人可以直
接登陆平台跟踪合作图书的进度、上
线情况以及每本书每天的收益以及本
月收益的构成，从而确保合法权益不
受侵犯。
以掌阅科技公司来说，发展八年
时间几乎没有过版权纠纷正是因为其
在最开始的发展中便对版权进行了集
中的管理。据掌阅科技的创始人兼CEO
8 蒋巍.走出数字时代的版权困境—探索新的商
业模式[D].上海:上海社会科学院，2011.
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成湘均介绍，掌阅在创立的初期就己
经与出版社商谈版权，并与当时在做
数字阅读的3G门户和91熊猫商谈来推
广数字阅读的付费模式，以建立国内
电子书的正版市场。虽然最后并没能
联合这些数字阅读大企业来推广付费
机制，掌阅自身选择了用一己之力推
广付费，坚持正版之路。放弃1000万
免费用户换来100万忠实的付费用
户。9
4.长远战略目标的开发。
作为APP开发运营企业，应进行
战略目标的合理实践，加强与各大应
用商店的合作关系，进行产品入驻，
增加用户接受度。同时，增加边缘产
品的开发，如掌阅的阅读器，当然它
还可以增加有声读物、英语频道等产
品项目，为一些特定群体服务。在此
基础之上，一定要记住资本的有效管
理运营，为企业市场扩大，甚至走向
国际化做好长期打算。合理的避免风
险的方法就是要进行定性分析，咨询
专业人士，做到相应的目标定位，小
宜过高或过低，应放眼未来的成长
性。可以由小型的应用商店APP做起，
得到市场认可之后，可以借助线卜推
广，进行相关产品拓展研发。这方面
掌阅做的就很好。借用掌阅电子书阅
读器入驻天猫，进而占据更大的市场
份额。继而可以考虑上市等长远目
标。
总结
在出版数字化趋势的推动下，新
型媒介层出不穷，出版形式也随之丰
富多彩，手机阅读平台作为一种新型
媒体形态，正悄然改变着人们的阅读
和消费方式。如今手机阅读平台的繁
9 杨树林，孙丽，胡洁萍.数字版权保护中DCI
编码方案及数字证书研究[J].北京印刷学院学
报，2012.
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荣初见端倪，这必将会对我国出版产
业的产业结构、运作方式、利益格局
等产生深远的影响。移动阅读类APP企
业的版权管理需要专业人才监管，更
体现在对每一位员工素质的培养上，
特别是编辑团队的版权意识和素质的
培养。作为企业发展的核心所在，提
高整个企业员工对数字版权的认知无
形中就塑造了企业的文化氛围和认同
感，对于保护版权和提高版权管理水
平都十分有利。因而，企业需要加强
培训，可以通过和高校合作的办法，
定期为企业版权人才进行最新理论知
识的培养以便更好的应对现实状况，
同时利用激励手段促进员工版权意识
的自主提高。掌阅科技与中信出版集
团、磨铁、作家出版社等300多家知名
出版机构及刘震云、阿来、毕淑敏等
知名作家展开了数字阅读的深度合
作，掌阅科技致力于通过更便捷的移
动设备、数字化图书来传播知识，弘
扬中华传统文化。
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USING ICT IN LESSONS OF ENGLISH LANGUAGE

Izekeeva Gaukhar Bakhievna
teacher of school #8 in Nukus city

Summary: The article informs us new forms and methods of teaching, as well as,
using the mass-media during the lesson.						
Key words: Teaching methods, communicative competence, multimedia, ICT,
distance learning, self-assessment and self-control skills.
I n f o r m at i o n
and
communication technologies have taken
a firm place in the learning process of a
foreign language. Practice shows that they
have many advantages over traditional
teaching methods. Among them, one can
single out the individualization of
instruction, take into account the
individual abilities and characteristics of
each trainee, and increase cognitive
activity.
This is not only new technical
means, but also new forms and methods
of teaching, a new approach to the
learning process. It is known that the
main purpose of teaching foreign
languages is the formation and
development of a communicative culture
of students, teaching practical mastery of
a foreign language.
Modern interpretations of
communicative competence in the
teaching of foreign languages go back to
the definition of the American scientist D.
Heymz,
according
to
which
“communicative competence is what the
speaker needs to know to communicate in
culturally significant circumstances.”
To
master
the
same
communicative competence in English,
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not being in the country of the language
being studied, the matter is very difficult.
Therefore, an important task of
the teacher is to create real and imagined
situations of communication in a foreign
language lesson, using various methods
and techniques of work (role games,
discussions, creative projects, etc.) for
this. The use of modern tools, such as
computer programs and Internet
technologies, as well as training in
cooperation and project methodology,
can solve this problem.
What is ICT and the Internet?
If we turn to the Dictionary of
Methodological Terms, we will find the
following definition: Information
technology is a “system of methods and
methods for collecting, storing, storing,
searching, transferring, processing and
issuing information using computers and
computer communication lines.”
The term «multimedia» means:
many media (text, voice, video).
Using the computer, you can
organize individual, pair and group forms
of work at the lesson. You can hold various
games, presentations, etc. However, it
must be remembered that the computer
can not replace the teacher at the lesson.

PHILOLOGY, SOCIOLOGY AND CULTUROLOGY #8
It is necessary to carefully plan the time of
work with the computer and use it exactly
when it really is needed [1].
The use of ICT in the teaching
of English contributes to the intellectual
creative development of students.
Internet resources today allow
[2]:
− to fill the shortage of sources of
educational material;
− to develop skills and abilities of
information retrieval activity;
− objectively assess knowledge and
skills in a shorter period of time.
So, let’s name the most
frequently used elements of ICT in the
educational process: electronic textbooks
and manuals, demonstrated using a
computer and a multimedia projector,
interactive whiteboards, electronic
encyclopedias and reference books,
simulators and testing programs,
educational resources of the Internet,
DVD and CD-ROM with pictures and
illustrations, video and audio equipment,
interactive maps and atlases, interactive
conferences and competitions, materials
for distance learning, research projects
and projects, distance learning.
The base for enriching the
methodical piggy bank was served by
interesting and useful sources. I deal with
the use of ICT in English classes as my
individual methodological theme for the
first year, although I used ICT elements
earlier.
I would like to demonstrate the
techniques, methods and forms of work
in English lessons using ICT that I apply
(I plan to apply) in practice.

The use of video clips and their
subsequent discussion allows us to
perceive authentic speech, expand the
vocabulary, memorize the construction of
sentences that are characteristic of lively,
colloquial speech. In addition, an
interesting, fascinating material provides
a high motivation for learning the subject.
The use of flash games, various
types of training exercises (including
gaming) allows you to fill the “gaps in
knowledge” of students, to train
grammatical skills, to replenish lexical
stock.
Application in practice of
presentations at various stages of work
(introduction of new vocabulary or
explanation of grammatical material,
generalization of knowledge on the topic
studied, independent creation of
educational presentations) makes it
possible to present the necessary
information more graphically.
Using the electronic simulator
of communication skills allows not only
memorizing vocabulary and individual
phrases, but also simulates situations of
communication, thereby contributing to
the development of dialogical speech.
It is also widely possible to
apply various electronic tests, which allow
you to save time, objectively show the
result, contribute to the development of
self-assessment and self-control skills.
Wide opportunities in learning
a foreign language opens up the use of
Internet technologies [3]:
− videoconferencing,
− work with English-speaking
sites,
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−
−
−
−

online tests,
international telecommunication
projects,
correspondence with peers from
other countries,
work with audiobooks.

Along with all the undoubted
merits of working with the use of ICT, one
should not forget that a computer can not
replace a teacher, so you should clearly
plan the place and time of working with
e-learning tools.
In my practice of using ICT
tools, I encountered the following
problems:
− despite the sufficient number of
electronic benefits, it is difficult to
select material on the subject matter
under study;
− it is difficult to plan in advance what
lessons ICTs will be used for;
− limited use of video clips, articles
from English-language publications
due to poor training of students;
− lack of knowledge in the field of
information technology for students;
− the need for additional knowledge of
various computer programs, that is,
increasing the level of knowledge of
the teacher as a user.
Thus, the use of information
technology allows me to carry out my
plans, make the lesson modern, truly
developmental and cognitive. The use of
computer technologies in the learning
process also affects the growth of the
teacher’s professional competence,
contributes to a significant improvement
in the quality of education, which leads to
the solution of the main task of educational
84

policy.

Analyzing the experience of
using ICT in lessons, we can say with
confidence that the use of information
and communication technologies allows:
− provide a positive motivation for
learning;
− conduct lessons at a high aesthetic
and emotional level (music,
animation);
− provide a high degree of
differentiation of training (almost
individualization);
− improve knowledge control;
− rationally organize the learning
process, improve the effectiveness of
the lesson;
− to provide access to various reference
systems, electronic libraries, other
information resources.

1.

2.

3.
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DRAMATIC GAME IS AN ACTIVE PART OF TEACHING AND
IMPROVING THE CONVERSATIONAL SPEECH
Gavharoy Isroiljon kizi, Dadaboyev Mukhammadbekhzod
Uzbekistan, Andizhan State University
Annotation: In this article described of using the Dramatic Games for students
which learn foreign language.
Key words: conversational English, dramatic game, improvisation, formality and
informality of speech, free or spontaneous speech, conversational act, discourse.
The tool we have used with our students is the dramatic game: an activity
where the participants improvise dialogues to fit a situation that is described
beforehand, and then perform it.
We know that there are two
kinds of improvisations. In both the participants act without referring to a script.
In the first, the situation is described and
analyzed with the teacher/director in a
sort of panel meeting. The story is studied
and alternatives proposed for the action
and the development of the plot. Once it
is performed, the teacher/director corrects language mistakes and gives suggestions for the performance. Then the scene
can be played once more and evaluated
again.
In the other type of improvisation, time for preparation is limited to
five minutes and then performers act it
out, inventing the dialogue as they proceed. This is the true dramatic game. The
actors do what they think best and enjoy
their experience; the teacher does not interfere in any way, and the spectators-the
rest of the participating group-can give
their opinion only at the end of the performance. The scene cannot be done over

again; another interpretation of the situation would be another improvisation, a
new one altogether. Therefore, it is a
unique experience for both actors and
spectators.
If we want students to play the
game, we must introduce them little by
little to free spontaneous work. If we do
not supply them with appropriate warmup sessions, the participants will not be
able to fight their own natural inhibitions,
and thus will not learn how to extend
their abilities gradually. We must get them
to relax and gain some practice in dramatics, so that they will become more
self-confident and less reluctant to enter
into the game.
An experience by Sarah Sharim-Paz:
she designed the following scheme for
her students of EFL at tertiary level. Taking into account that they were at a postintermediate level and that the dramatic
game had to be preceded by warm-up
activities to ensure good results, she designed a three-stage treatment: 1) play
reading, 2) paraphrasing the play read,
and 3) the dramatic game.
1. For the first stage, she used a short
play that took no longer than 15 minutes.
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She chose an up-to-date topic: “home
squatters,” with up-to-date language and
few characters. The teacher became the
director or coordinator of the reading of
this play and of the performance; the students were the actors-a few of them at a
time. There was no producer, no stage
setting, and the amount of theatrical sophistication was reduced to a minimum.
The students read the text and were able
to describe the plot, the action, and the
personality of the characters, and to suggest what they would do if they had to
perform each of the parts. They worked
with explicit language first, savored the
feel of it, and then explored implicit actions, reactions, moods, and style. Next,
they read the play a second time, using
their voices to reveal to an audience the
character and the situation of each part.
The teacher asked the students to observe
the author’s stage directions but did not
insist that they follow them if they did not
feel at ease with them. She let them experiment with their voices and movements so that they felt free to express the
complete range of moods in the play.
Our play opened thus:
A: What do you want? Who are you?
B: Does Mr. Rye live here?
A: Who are you?
B: My name is Houghton-Edward
Houghton. . . .
In this short scene A asks twice but
does not get a reply from B. B, in turn,
asks a question that is left unanswered; A
asks again, and finally B responds to the
second question framed by A. The delay
in answering has an explanation; however, B must finally reply to allow for coher86

ence in this short conversation.
Reading and performing a play
is not meant to be an end in itself but a
step toward fostering a climate of confidence among the students, engendering
group cohesion, which is of paramount
importance in creative work. Since performing the play is not an end in itself, the
students are not required to reproduce it
before an audience. The teacher can go on
to the second stage if he/she finds that the
students have overcome some of the difficulties they had at the beginning and
that they are confident enough to start
creating their own short sketches. However, we find it advisable to handle a script
first and use it in as many sessions as possible so as to encourage students to attempt the improvisations later on. We
must not force the participants beyond
their capabilities, and we must always remember that the dramatic activity is a
means of developing conversational skills.
Therefore, when students claim that they
do not want to perform before an audience because they do not want to become
actors or actresses, we must refrain from
forcing them to act, and we must go back
to the text, revising the language used and
making them converse.
2. According her method we called
stage two “paraphrasing the play.” This
meant that students had to work without
a script and had to “invent” the text they
had just performed. They already knew
the outline of the plot, the succession of
events, the characteristics of the different
roles, the possibilities of dialogue, and so
on. We asked them to use their own
words as much as possible and not to de-

PHILOLOGY, SOCIOLOGY AND CULTUROLOGY #8
viate from the sequence of events. At the
beginning the students were tongue-tied.
They were unable to speak; they could not
put together their own words and fit them
to the action of the play they were “inventing.” They found that this activity
limited them in their verbal expression,
and they lost confidence in their ability to
“invent” and perform. we had to slow
down and divide the play into short
scenes and do them one by one, giving the
students time to concentrate on the words
they were going to use and on the action
that had to be developed. As paraphrasing
the play became a demanding activity for
students, we thought it would be better to
go back to play reading. However, the experience had appealed to the participants,
and they wanted to meet the challenge
and go on with the exercise. Therefore, we
encouraged them to do what they could:
this meant that some parts of the action
were skipped, that the lines, in general,
lost the vitality they had in the original
play, and that the characters looked somewhat less amusing. Little by little the students began to grasp that lines are appeals
for action and that the dialogue works in
the same way as a conversation. By imagining that the characters were talking to
each other, rather than actors performing
a play written by somebody else, the students were able to use their own language
unaided by the script.
3. In the third stage of our treatment,
we practiced a freer form of improvisation: the dramatic game. The students had
to prepare a short sketch on the spur of
the moment. They had no script to hold
onto and no lines to remember. we gave

them slips of paper that outlined a situation or some sort of conflict-in short, a
summary of a brief story. We made sure
that the kinds of situations selected were
familiar to the participants, because the
topic should not be outside the student’s
everyday experience if the improvisation
was to be a useful dramatic vehicle. A
student selected one of the situations and
read it to find out what she/he was expected to do. She\he had to select the
partner or partners who were going to
perform with him/her.
Let’s look at the following example.
The slip of paper read like this:
People involved: 2 Characters
Situation: A man and his wife are
watching TV. On the screen they see a
number that has on an enormous
amount of money in the state lottery.
The woman says that the number corresponds to the ticket she has bought.
Both are thrilled, and they start planning what they will do with the money.
She wants something he detests, and he
likes what she loathes. They bicker; she
takes the ticket out of her handbag and
finds that it is a week old and does not
correspond to the lottery in question
We realized that this procedure-telling the story and the succession
of events and letting the students make up
the play-has its pros and cons. It is easier
to invent the lines and words when the
participants know the topic and the context towards which they must build a little
sketch, but it has the disadvantage that, by
keeping to the story and trying to develop
it as suggested, the participants forget the
drama of the event. In this way, we gave
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the students more opportunities to bring
in their own personalities, experience,
and opinions, and they felt freer to invent
and create in a relaxed atmosphere.
On conclusion, we may say
that the dramatic game is one of the many
techniques that can be used to foster participation in speaking and conversing.
Courses and manuals are helpful, but it is
the teacher’s common sense that must be
relied on and the knowledge he/she has of
the interaction process when people decide to communicate with one another.
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Abstract: This article examines the history of creation, time and study of the
historical works of the great thinker Alisher Navoi, “Tarixi anbayo va xukamo” and
“Tarixi muluki Ajam”.
Key words: historical epochs, palace, officials, historical works, Iranian shahs,
prophets, Nabiis, monks, judges, historical cream.
The creations of Alisher Navoi, “Tarixi anbayo va xukamo” and “Tarixi muluki
Ajam” are associated with certain historical periods and processes. It is well known
that Navoi was highly appreciated by Husain Boyqaro, ruler of Khurasan and his
closest friend, according to creating the
famous “Hamsa” in the Turkish language
in 1483-1485. The growing position of
Navoi in the royal chamber began to
alarm the group of officials in the palace
of Husain. They began looking for a way
to send Navoi away from the ruler. At the
same time, the emptiness of the treasury
created favorable conditions for officials
to fulfill their evil intentions. In “Baburname” of Zahiriddin Muhammad Bobur,
it is said that at that time Husain Boyqaro
needed a certain amount of money. Since
none of the officials could solve this problem, Majididdin, a prominent figure in
the palace, promised to extinguish the
treasury if Husain Boyqaro makes his
wishes. When the king agreed, Alisher
Navoi was dismissed from state affairs,
and in 1487 became governor of Astrobod. The presence of Navoi in the royal
palace did not allow the taxation of people through injustice, oppression and violence. For this reason Navoi was removed

from government work and sent to other
countries. Secondly, Astrobod was one of
the bounded areas of Khurasan, where
maintaining peace and tranquility was of
political importance. Alisher Navoi, as the
closest friend and trustee of the king, was
sent there for political purposes. Navoi,
who lived with longing for his homeland,
was able to return home only two years
later. When fraud and crookedness were
discovered, Majididdin was expelled from
the palace and was replaced by Nizomulmulk.
In those difficult times, Navoi created his own historical works.You can
find a few details about the connection of
the book “Tarixi muluki Ajam” since
1488. Nevertheless, the date of writing the
book “Tarixi anbayo va xukamo” is unknown. The date in which the work was
written refers to the years 1485-1498.
Some sources suggest that it was written
in 1496. Scientists can draw conclusions
based on the “Kulliyot”, which was duplicated by Darvish Muhammad Taki in the
Topkapi Palace Museum in Turkey [1].
This is due to the fact that the translation
of works goes back to the life of Navoi
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(1496-1497). In the “Book of history”,
which is part of the “life cycle”, it also provides information about the “Tarixi anbayo va xukamo.” It should not be confused that the time of duplication of
“Kulliyot” and the time written by “Tarixi
anbayo va xukamo”. There is a big difference between the time of its duplication
and the time of its creation.
After writing the famous “Hamsa”
in the Turkish language of Navoi, his first
work was devoted to historical prophets
and historical figures. When Navoi finished writing Hamsa, he began to create
historical works.
Navoi called those works in the
“Mukokamat ul-lugatayn” under the general title “Zubdat ut-tavorix” (“The cream
of history”): “Bu “Xamsa” shug’lidin chin
farog’at topib men taxay yululgetin avardin salotin ta’rixi dashtig’a chopibmen,
chun noma savodi zulmatidin “Zubdat
ut-tavorix” adosin tuzurmen, salotin
o’lgan otin bu hayvon suyib ilatir guzupmen”[2].
This means that these two historical works should have been formulated as
one series in the eyes of Navoi and be
named after the common name. “Tarixi
anbayo va xukamo” is the first of this category, the second part of which is “Tarixi
muluki Ajam”
Most of these books are referred to
as two separate historical works of Navoi.
However, after Alisher Navoi’s book “Tarixi anbayo va xukamo”, published in the
book “Kulliyot”, which was preserved in
the manuscripts of the Fund of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan and in the Topkapi Palace Mu90

seum in Turkey, which during the lifetime
of Navoi (1496-1497) was duplicated by
Darvish Muhammad Taki is the fact that
the “Tarixi anbiyo va xukamo” is not separated by a separate paragraph and indicates that this is a common history. Thus,
the work was originally part of the whole,
and then began to be studied as separate
works.
It can be said that the compositional construction of works is based on
the above sources, based on the traditions
of Eastern culture. Since the traditions of
the Eastern history of the introduction, in
turn, required the following conditions:
1.Each book of history should begin with the advent of Adam (a.s) and be
related to the subsequent events of the
prophets;
2.Then the history of the legendary
dynasties of Iran and, ultimately, events
that will be described by the author himself.
This was traditionally observed in
the middle Ages. As for the works of
Navoi, the book “Tarixi anbayo va xukamo” began with the creation of Adam
(peace and blessings of Allaah be upon
him), after which he told about Nabiis,
Obids and judges, in history about the
legendary dynasties of Iran.
Academician Boturxon Valixo’jaev
classifying and characterizing Alisher
Navoi, commented: “The prose works of
Alisher Navoi can be divided into the following groups: scientific, holot, socialethical. This book, known as “Tarixi anbayo va xukamo” - “The History of
Prophets and Philosophers”, is in fact the
first part of Abdurrahman Jami’s book,
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called “Zubdat ut-tavorix”. It is assumed
that the date of writing the work is from
1485 to 1498.
The book “Tarixi muluki Ajam” is
the second part of the book about the
general history of the Turkic language
written by Alisher Navoi in the form of
“Zubdat ut-tavorix”, in which the history
of the Ajama kings was mentioned. Although the third part of the book “Zubdat
ut-tavorix” provides that the Turkish
kings existed before Husain Boyqaro, but
it does not seem to be written.[3]
The literary critic Qobiljon Tohirov wrote in his article “Alisher Navoi author of “Tazkiras”: “... Two more works
by Alisher Navoi are similar to the Tazkira. One of them is “Tarixi anbayo va xukamo”, which can be considered as a story
of prophets and judges. It cannot be said
that the story of “Tarixi muluki Ajam” is
the history of the Iranian kings. In all four
of them historical, philosophical and literary data were collected, each of which
was specially designed for different
spheres: “Tarixi anbayo va xukamo” Theology, “Tarixi muluki Ajam” - statehood and politics. Another story of the
writer Alisher Navoi as “Tarixi muluki
Ajam” remained un-written. Navoi began
with Yofas, as well as with Alexander the
Great and the next four Khakans and Sultans, Amir Temur and Temurids, and
eventually tried to turn to the history of
Husain, but, unfortunately, this intention
was not fulfilled.”[4]
The collection of these historical
works of Navoi was not complete, i.e. the
story of the rightful ruler of time Husain
Boyqaro was not written, and in this re-

spect the work is not completed. He wrote
in both of his works that he would write a
book about Husain Boyqaro if God forbid. Navoi wanted to complete a great
historical work on Husain Boyqaro and
thereby enlighten the history of the
Timurids dynasty. But for some reason
the work did not end.
Navoi wrote his historical works
with the help of books of the following
historians: “Nizom ut-tavorix” of Jalal,
“Zafarnoma” by Sharofiddin Ali Yazdi,
“Jome ut-tavorix”, “History of Banokiy”
by Banokati, “Nasihat ul-muluk Muhammad G’azoliy”, as well as the works of
Salman Farsi, Ibn Abbas, Vahbbinni Muhabbih. Navoi, proving the facts of the
gospeled in his works, quoted some excerpts and texts from these literatures.
According to “Experience of creative biography of Navoi” of E.E. Bertels
in the list of his scientific and theoretical
works “Tarixi muluki Ajam” after “Tarixi
anbayo va xukamo”, according to the tradition of the Soviets, “Historical affection”
was the first book on the list. However,
the earliest information about the “Tarixi
anbayo va xukamo” belongs to the Turkish scientist Ogah Sirri Lavand. He gives a
general description of the work of “Tarixi
anbayo va xukamo” on the first and fourth
volumes of the book “The World of Alisher Nevai”, published in Istanbul in 1965.
In the first chapter of Ogah Sirri Lavand
wrote: “This work consists of two parts,
and in the first part there it is written
about the prophets and followers of Jesus,
about Jurjis and Obids and the judges are
given an assessment in the second part.”
Section 4 provides general information
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on “Tarixi anbayo va xukamo” and a list of
those mentioned there.
Alisher Navoi called his historical
works “Zubdat ut-Tavorix” as “The cream
of history”. Literary scholars: B. Valikhojaev and K. Tohirov, in the title describe it
as “a work describing a character” and “a
great history”[6]. Obviously, the Samarkand edition of “Tarixi anbayo va xukamo” has certain advantages over previous
publications in terms of scientific and
critical text. In this publication, the authors attach great importance to the event
of transliteration in Cyrillic from Arabic.
Thus, the historical works of Navoi
“Tarixi anbayo va xukamo” and “Tarixi
muluki Ajam” have a unique scientific
and artistic value and are still studied by
scientists.
First of all, it must be stressed that
these two works were created in full accordance with the traditions of the east,
that is, the beginning of the history of the
prophets, then the passage of the message,
chronological sequence and historical scientific principle.
Secondly, from the human history
these two works reflect theology and then
the history of statehood and politics; it
should be regarded as a historical work in
this sequence. In addition to the historical
and chronological content of these two
works, they also complete each other
from spiritual, didactic and enlightening
views.
Third, in essence, the work requires in-depth study and accurate research in two specific fields of science:
history and literature.
The discoveries and coverage of
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historical works that we do not know in
these processes open up new studies on
this issue.
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