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Роман відомого німецького пись-
менника та журналіста Дітера Нолля 
«Пригоди Вернера Хольта», опублі-
кований у 1960  році, мав великий 
успіх серед читачів, зокрема, серед 
юнацтва, адже у творі описується 
життя німецької молоді 1943-
1945  років. Цей твір був перекладе-
ний на 15  мов та включений до 
шкільної програми. Роман Д. Нол-
ля  – антивоєнний, створений на 
основі власного життєвого досвіду 
письменника. Це відображення окре-
мого періоду життя людини, опра-
цьоване автором в художньому тво-
рі. Роман не відзначається стрункою 
системою образів. Д. Нолль малює 
типові, колоритні характери, глибоко 
індивідуалізовані, переважно для тих 
персонажів, які в різний час були по-
руч з головним героєм роману Вер-
нером Хольтом (Гольтом). Все так, як 
буває у житті  – поруч трапляються 
найрізноманітніші люди. З деякими 
доводиться спілкуватись тривалий 
час, а з іншими відбуваються епізо-
дичні зустрічі, фрагментарні або на-

віть одноразові. В романі простежу-
ється вплив різних людей, що зустрі-
чались на життєвому шляху юнака. В 
його житті траплялось так, що одна 
зустріч протягом кількох хвилин з 
певною людиною залишала вплив на 
все подальше життя. І навпаки, від-
носно часті, тривалі контакти не 
справляли істотного впливу.

Більшість персонажів роману – чо-
ловіки. Але там, де є чоловіки, є і жін-
ки. Жіночі персонажі показані авто-
ром переважно у спілкуванні з Верне-
ром Хольтом. Цікаво розглянути об-
рази жінок, створені Дітером Ноллем 
у цьому романі. Перша книга роману 
присвячена подіям у Німеччині 1943-
1945 років. На той час життя німець-
ких чоловіків було пов’язано з вій-
ськовою або іншою державною служ-
бою. Отже відносини між чоловіками 
в романі здебільшого службові, офі-
ційні. Вони визначаються жорсткими 
правилами службової дисципліни та 
обов’язковою ідеологією того часу у 
Німеччині. Характер подій показаний 
переважно через спілкування чолові-

РОЛЬ ЖІНОК У ДУХОВНІЙ ЕВОЛЮЦІЇ ГЕРОЯ РОМАНУ            
Д. НОЛЛЯ «ПРИГОДИ ВЕРНЕРА ХОЛЬТА»

Дабагян І. М.
НТУУ «КПІ», м. Київ

Ключові слова: література, німецька мова, жінки, друга світова війна, Дітер 
Нолль.

Ключевые слова: литература, немецкий язык, женщины, вторая мировая 
война, Дитер Нолль.

Keywords: literature, German, women, World War II, Dieter Noll.
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ків та через їх вчинки, які визнача-
ються, як правило, виконанням служ-
бових обов’язків та обмежені ідеоло-
гічним впливом з боку держави. В той 
час державна служба (зокрема, трудо-
ва повинність) не минала й жінок, що 
також впливало на жіночі свідомість 
та поведінку, позначалось на спілку-
ванні та вчинках. Проте в романі роз-
глядається так би кажучи «неофіцій-
не» спілкування з жінками, тобто 
поза службовими відносинами. Юнак 
Вернер ще тільки відкриває для себе 
загадковий жіночій світ, шукає у жін-
ках романтичний ідеал: «Його дедалі 
більше вабили дівчата, але, не знахо-
дячи в них особливої таємниці, Хольт 
оточував їх ореолом загадковості, ди-
вився на все просте і природне немов 
крізь якийсь міфічний туман, котрий, 
як і в більшості прочитаних ним кни-
жок, затьмарював справжнє уявлення 
про життя.» Він спілкується із жінка-
ми в більшості випадків наодинці, в 
такому спілкуванні він поводить себе 
більш відверто. Автор розглядає спіл-
кування Вернера Хольта з кількома 
дівчинами  – Утою Барнім, Гундель, 
Гертою Ціше. Ми бачимо жіночі об-
рази очима юнака. Ута Барнім старше 
Вернера на кілька років, вона випус-
книця гімназії, спортсменка, дочка 
полковника німецької армії. Вернеру 
здається, що у ній він знайшов свій 
романтичний ідеал. Через деякий час, 
у Словаччині, де Хольт опинився, ви-
конуючи військовий наказ, він порів-
нює Уту зі словацькою дівчиною та 
знаходить у дівчат багато спільного 
щодо зовнішності. Проте Ута є для 

нього живим втіленням його роман-
тичного ідеалу. Крім привабливої зо-
внішності він намагається розгледіти 
духовний світ дівчини. Для нього є 
важливими її переконання та розду-
ми. Ута схвалює вчинок батька Верне-
ра Хольта, який відмовився від служ-
бових переваг у нацистській Німеччи-
ні, щоб не виконувати завдання, що 
прямо або опосередковано спрямова-
ні на знищення людей. Серед склад-
них життєвих ситуацій Вернер шукає 
опори для своєї молодої душі. Він зу-
стрічає милу дівчину Гундель, яка на-
магається його підтримувати, дарує 
йому свою прихильність. Спірним по-
стає образ Герти Ціше, дружини на-
цистського чиновника високого рів-
ня. Хольт відчуває до неї суперечливі 
почуття. Від Герти Хольт дізнається 
про антилюдську діяльність її чолові-
ка. Спілкування з Утою Барнім та з 
Гертою Ціше пробуджує думки у юна-
ка, спонукає його шукати вихід з си-
туації.

Після суворих випробувань під час 
бойових дій, Вернер розмірковує: 
«Опорою мені буде людина! Я міг би в 
Ути знайти підтримку, але я, йолоп, 
погнався за Герті Ціше і, замість того, 
щоб знайти в ній впевненість і під-
тримку, втратив віру в людину, став 
до неї байдужим, і таким страшенно 
байдужим, що мене й зараз морозом 
обсипає при одній тільки згадці!»

Проте повертаючись додому з аме-
риканського полону, «тяжко хворий, з 
гострим запаленням легенів, і смер-
тельно втомлений» Хольт тримається 
на ногах лише думкою: «Мені треба 
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побачити Гундель!» Це прагнення до-
помагає йому вижити та продовжува-
ти свій шлях.

Роман Дітера Нолля справив зна-
чний вплив на покоління своїх чита-
чів у різних країнах. Завдяки добре 
зрозумілій літературній мові автора, 

цей твір користується увагою тих, хто 
вивчає німецьку мову.

Література
1. Дітер Нолль. Пригоди Вернера Гольта/ 

Нолль Д. – Київ: Дніпро, 1961.- 520 стор.
2. Dieter Noll: Die Abenteuer des Werner 

Holt / Noll D.  – Berlin und Weimar: 
Aufbau-Verlag, 1964. – 544 Seiten.
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Актуальним завжди є питання спів-
відношення традиційного з новим. В су-
часному світі, де відбуваються бурхливі 
зміни, така проблема набуває ще більшо-
го значення. Розвиток інформаційних 
технологій впливає майже на всі області 
теоретичної та практичної діяльності 
людини. Значні зміни спостерігаються в 
освіті та професійній діяльності фахів-
ців. Все частіше можна бачити варіанти 
зайнятості фахівців, пов’язані з новими 
інформаційними технологіями. Фахівці 
все частіше працюють самостійно [2]. 
Зменшується кількість робочих місць, де 
працівник може постійно працювати. 
Зростають можливості для короткочас-
ної зайнятості, для контактів зі значною 
кількістю замовників. Цьому в значній 
мірі сприяють електронні інформаційні 
технології.

І на підприємствах з традиційною 
організацією праці можуть спостеріга-
тись різноманітні види організації діяль-
ності. Підприємство може існувати як 
постійне, але там можуть працювати 
люди зрізними умовами праці. Не 
обов’язково приходити кожен день на 
роботу та працювати певну кількість го-

дин. Робочий час визначається в залеж-
ності від необхідності виконати певну 
роботу. Працівник може виконувати ро-
боту на робочому місці в приміщеннях 
підприємства або на території підприєм-
ства, а також в будь-якому іншому місці. 
Зменшуються витрати на контроль про-
цесу діяльності працівника. Працівник 
повинен бути вже більш свідомим, по-
трібною стає самодисципліна та праг-
нення до обов’язкового виконання за-
вдання. Контролювати роботу та узго-
джувати окремі питання можливо за до-
помогою мобільного зв’язку. Працівник 
може надсилати окремі зразки виконаної 
роботи у формі фотографій або текстів. І 
тільки якщо потрібною є матеріальна 
форма виробу, працівник може безпосе-
редньо працювати на підприємстві або 
доставляти результат своєї праці туди, де 
він потрібен.

Спостерігається також тенденція, 
коли працівник може в значній мірі по-
єднувати в своїй діяльності теоретичні та 
практичні аспекти конкретної роботи. 
Якщо раніше характерним був поділ на 
розумову та фізичну працю, то в епоху 
інформаційних технологій, особливо для 

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 
ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗМІСТУ МОВНОЇ ОСВІТИ

Кравченко Т.В. Огієнко В.П.
НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського, м. Київ

Ключові слова: освіта, мови, інформація, професійна діяльність.
Ключевые слова: образование, языки, информация, профессиональная дея-

тельность.
Keywords: education, languages, information, professional activity.
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виконання складних робіт високого рів-
ня може спостерігатися поєднання еле-
ментів розумової та фізичної праці од-
ним або групою працівників. Цьому зна-
чно сприяє використання у роботі інфор-
маційних технологій та переваг сучасного 
транспорту. Такі особливості праці спри-
яють змінам в освіті, як на рівні загальної, 
так і професійної освіти усіх рівнів. По-
ряд зі стандартизованими традиційними 
формами і змістом навчання практику-
ються і нові форми, які впливають на 
зміст та методи навчання [1]. Все більше 
в загальній та професійній освіті спосте-
рігається індивідуалізація одержання 
знань та формування навичок в залеж-
ності від індивідуальних особливостей 
учнів та студентів, від умов, в яких вони 
живуть та навчаються, від потреб сус-
пільства, які обумовлюють структуру ви-
мог до сучасного працівника. Йде пошук 
широких універсальних знань та вмінь, 
якими можна оволодіти в процесі на-
вчання, і які зможуть допомогти в різно-
манітній діяльності, у виконанні завдань, 
які ставить перед працівником сучасний 
світ. Тут набуває значення не стільки ово-
лодіння навичками, необхідними для ре-
алізації елементів діяльності, які виникли 
в результаті вузького поділу праці, скіль-
ки універсальними навичками, вміння-
ми, знаннями, які можуть бути необхід-
ними для широкого різноманіття видів 
діяльності, потрібних людині. Крім того, 
йдеться про значно більш якісне оволо-
діння зазначеними компетенціями, що 
дозволить використовувати їх більш ши-
роко. В процесі оволодіння зазначеними 
новими компетенціями застосовуються 
поряд з традиційними методами також і 

методики на основі нових пізнань про 
людину, її можливості, про навколишній 
світ та його особливості. При цьому зна-
чну роль також відіграють інформаційні 
технології, а також можливості комуніка-
ції з іншими людьми, які виникають за-
вдяки таким технологіям. Все це створює 
своєрідний контекст сучасної освіти і 
професійної діяльності. Особливості та-
кої ситуації можуть бути елементом зміс-
ту мовної освіти студентів. При цьому 
може йтись вже про зміст, в якому спів-
відносяться мовні знання, інша інформа-
ція, а також практична діяльність та 
об’єкти матеріального світу.

Поряд з традиційними формами мов-
ної освіти в такій ситуації все більшого 
значення можуть набувати інші різно-
манітні форми удосконалення людини з 
урахуванням індивідуальних особливос-
тей і конкретних потреб. Ці форми мо-
жуть бути предметом подальших дослі-
джень з застосуванням методів дослі-
дження різних галузей науки.
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Сучасні інформаційні технології 
пов’язані з утворенням нового інфор-
маційного світу, в якому тексти набу-
вають нових особливостей таного зна-
чення. Тому велику роль відіграють 
мовні дослідження, зокрема дослі-
дження спеціалізованих текстів [2]. В 
умовах існування великої кількості 
текстів, різноманіття видів діяльності 
людей та потенційних можливостей 
для розвитку нове значення мають до-
слідження форми тексту та ролі тек-
стів у житті та діяльності людини. Ця 
велика проблема, якою займаються в 
різних галузях лінгвістики, філософії, 
психології, міждисциплінарних дослі-
джень, може бути поділена на окремі 
напрямки досліджень. Зокрема, заці-
кавленість фахівців викликає пробле-
ма якості спеціалізованих текстів, яка 
розглядається з різних точок зору [1]. 
Виникнення поряд з друкованими на 
папері та рукописними текстами тек-
стів в електронній формі, які також 
можуть створюватись з використан-
ням інформаційних технологій, 
пов’язано з новими умовами існуван-
ня текстів та їх значенням для людини. 
Тексти на папері, друковані або руко-

писні – більш стійкі. Як правило, до їх 
якості висуваються більші вимоги, 
оскільки такі тексти існують у просто-
рі тривалий час, внесення змін до них 
є проблематичним, пов’язано зі зна-
чними витратами часу та матеріальних 
ресурсів. Змінений текст, за винятком 
текстів з незначними виправлення-
ми,  – текст, розміщений на новому 
матеріальному паперовому носії. Для 
документів у багатьох примірниках та 
для багатотиражних видань це 
пов’язано з виготовленням нових 
комплектів примірників та нових ти-
ражів. Тому текст на паперовому носії 
не передбачає значних суттєвих змін. 
Такий текст, як правило, розрахований 
на тривале користування, зберігання 
(за винятком коротких вузькоспеціалі-
зованих текстів, наприклад, одноразо-
ві довідки, повідомлення тощо).

Тим більш, якість тексту на паперо-
вому носії часто навіть передбачає три-
вале його використання (зберігання). 
Найбільш помітно це на прикладі папе-
рових довідкових видань (словники, до-
відники, енциклопедії), які можуть збе-
рігати актуальність протягом десятиліть 
і навіть століть. Довідкові видання це 

ЯКІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТЕКСТУ В ОРИГІНАЛІ 
ТА ПЕРЕКЛАДІ

Попова Л.І.
НТУУ «КПІ», м. Київ

Ключові слова: мови, переклад, тексти, спеціалізація.
Ключевые слова: языки, перевод, тексты, специализация.
Keywords: languages, translation, texts, specialization.
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особливий тип друкованих паперових 
видань, до якості яких висуваються під-
вищені вимоги. Це і фактична відповід-
ність реальним фактам, і вимоги до від-
творення тексту на папері (коли значно 
простіше розшукати необхідну інфор-
мацію, вона краще сприймається, спря-
мована на практичне використання). 
Така інформація у довідкових виданнях 
як авторитетна інформація практичного 
використання повинна бути ретельно 
перевірена з точки зору відсутності дру-
карських помилок. Таким чином, довід-
кові друковані видання можуть розгля-
датись як своєрідний зразок якісного 
тексту з точки зору точної передачі фак-
тів, сприйняття тексту, зручності його 
використання, відсутності фактичних та 
друкарських помилок. Але підготовка 
довідкових видань, як правило, пов’язана 
зі значними витратами часу, коштів, у 
підготовці таких видань беруть участь 
багато фахівців, кожний з яких відпові-
дає за певний напрямок роботи.

Якість тексту залежить не тільки 
від кваліфікації укладачів (авторів), 
але і від вартості його підготовки. У 
випадках, коли на підготовку конкрет-
ного тексту спрямовують незначні ко-
шти, існує менша можливість приді-
лити увагу його якості. Зменшується 
можливість залучення висококваліфі-
кованих фахівців, менше часу можна 
приділити різним видам обробки тек-
сту з метою досягнення цілей текстів.

В епоху великої кількості текстів у 
електронній формі по новому постає 
проблема якості текстів. Тексти вже 
створюють автори, менш підготовлені до 
літературної роботи, але такі тексти мо-

жуть широко розповсюджуватись. Для 
досягнення цілей тексту можуть застосо-
вуватись інші прийоми. Якщо раніше 
якісний текст, як правило, був складним, 
але краще сприйняття досягалось за ра-
хунок високої мовної культури, то тепер 
спостерігається тенденція спрощення та 
скорочення текстів. Навіть у спеціалізо-
ваних текстах можуть зустрічатись в 
більшій мірі елементи розмовних вира-
зів, які поряд з передачею фактів можуть 
нести і емоційне навантаження, що може 
полегшити сприйняття цього тексту з 
боку читачів різного рівня підготовки та 
зрізною мотивацією. Такі особливості 
тексту можуть зберігатись і в перекладі, 
особливо якщо текст перекладу плану-
ється використовувати з тим же призна-
ченням, як і текст оригіналу. В окремих 
випадках слід однак в тексті перекладу 
враховувати культурні особливості та 
особливості сприйняття представників 
мови перекладу. Цей аспект може бути 
предметом подальших досліджень спеці-
алізованих текстів з точки зору цільово-
го перекладу.    
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... As long as Amir Temur is a great 
figure in our history, the heritage left by 
him, and the pandu philosophy are in har-
mony with our present life, we have no 
right to propagandize this heritage without 
studying or defining our present problems.

Islam Karimov

There will be people in their lives that 
their names will be sealed to eternity and 
will be included in the hearts of people in 
their lives. Although they have aban-
doned the universe, their image becomes 
eternal in their memory.

One of such great people, undoubted-
ly, is a great commander, statesman Amir 
Temur.

A.Temur is not only a powerful com-
mander, he is also a fan of science. His 
“Temur Tuzuklari”, which he has reached 
before us, is one of the most important 
historical works in history. This work, 
which is widely known for its “Malfuzoti 
Temuriy”, “Voqioti Temuriy”, “Tuzuki Te-
mur” and “Tuzukoti Temur”, can be found 
in many libraries of the world.

It is well known that some of the 
works are valuable, in practical terms, 
much more copies have been translated 
into different languages. This is also the 

case with Temur Tuzuklari. He needed 
more crowns.

That is why most rulers have copied 
these and similar works, used them in 
their personal libraries, and used them as 
important guidance in their public affairs.

As we all know, “Temur’s Orders” are a 
brochure describing the principles of fair 
politics and morals. Not only for the past, 
it is also a valuable guide for today. When 
we look at the structure of the work, we 
can witness a specific division. The epi-
sode consists of two parts: the life and 
social and political activity of Amir Te-
mur, from the age of seven to his death, 
namely the acquisition of central govern-
ment in Movarounnahr, the elimination 
of feudal dissociation, the decentralized 
state, how he deals with the different so-
cial classes to strengthen the enormous 
power of the sovereignty. The second part 
consists of a specific testament, testimo-
nies, and teachings on the name of the 
great Jahongir and his successor heirs. It 
focuses on the principles of remuneration 
of officials, ministers and other govern-
ment officials as well as the responsibili-
ties of state officials and commanders of 
the army, the duties of ministers and oth-
er officials, and others.

AMIR TEMUR STUDIES

Gavhar Kurbanova
the student of Termiz State University

Keywords: “Temur Tuzuklari”, great commander, statesman, Kingdom, 
Movarounnahr.

Abstract: The article explains the essence of Amir Temur’s famous “Temur Tuzuklari”. 
His fair policies and patriotism are widely covered.
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In addition, the game contains impor-
tant information on various subjects. The 
work is the main source of study of the 
history of the Uzbek statehood at that 
time.

The first copy of the “Temur’s Laws” in 
the science book is written in the oldest 
Uzbek language. One of these Ottoman 
rulers is related to the work written in 
Turkish in the library of Ja’far Podsho. Ac-
cording to Tuzuki Temuri, Turbati Mak-
kah of the Ancient Sanskrit was able to 
read the work while performing Hajj and 
Madinah munawwara, and in 1610 it was 
translated into Persian by Ja’far Podsho.

Amir Temur also mentions how to 
treat a friend and an enemy in his work. 
“When I conquered the Turon land and 
sat on the throne of the capital city of Sa-
markand, I made a straightforward atti-
tude towards the enemy.” It is clear that we 
can see Amir Temur not only as a king 
who has been a just politician but also a 
real person in his dealings with people.

Timur, referring to one of his psalms 
in the first article of the work, wrote, “The 
words in the Letter were the best guide to 
me in the Kingdom. That is why I realized 
that nine percent of the government’s 
work is done by means of councils, meas-
ures and consultations, and the remainder 
by the sword. “

Timur, referring to one of his psalms 
in the first article of the work, wrote, “The 

words in the Letter were the best guide to 
me in the Kingdom. That is why I realized 
that nine percent of the government’s 
work is done by means of councils, meas-
ures and consultations, and the remainder 
by the sword. “

It is worth noting that the history of 
the great ruler, who ruled the country 
with just policies, did not die for the sake 
of peace and prosperity.

The President of the Republic of Uz-
bekistan Islam Karimov “... I am con-
vinced that when our young people read 
and understood this book, their sense of 
national pride grew, their deep feelings of 
the great descendants of their own, to 
overcome any trials and difficulties of life 
“It is not an exaggeration to say that this is 
a proof of the scientific and artistic sig-
nificance of this work.

His human personality and intelligence 
have been a lesson for today’s generations. 
As the heart of a great country that has 
perfected such ancestry, it is a duty for us 
to live a life of our nation, thinking of pa-
triots and patriotism.So,the children of the 
great nations shall be great.
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Травяной стебель является жизнен-
но важной формой зеленых растений, 
которые  являются  основным  продук-
том питания для скота, и в отличие от 
деревьев и кустарников, их стволы не 
одревесневают. Узбекские народные 
пословицы, основанные на имена трав 
и растений можно условно разделить 
на четыре группы:

1. Народные пословицы, сформи-
рованные на основе общей лексемы 
«посев». Тот, кто соберёт посев 
раньше, соберёт в ворох, а тот, кто 
не успел пожалеет. Посев – растение, 
которое обеспечивает урожай. Напри-
мер, бахчевые и овощные культуры, 
дыни и тыквы. Опытные фермеры мо-
гут своевременно засеять и выращи-
вать посев, тем самым смогут собирать 
обильный урожай.  Ранняя посадка 
зерновых является положительным 

качеством.  Потому что в растении 
проходит физиологические процессы, 
связанные с погодными условия-
ми.  Поздний посев в то самое время, 
когда должен расти и расцветать, во 
время плодоношения, температура 
воздуха понижается день ото дня и не 
может получить достаточно тепла от 
солнца. В результате урожай будет не-
значительным и поздним, и не успев 
вызревать замёрзнет, оставаясь под 
холодной погодой и снегом. Эта посло-
вица употребляется в подобных ситуа-
циях.

Савр вступил – пора посева насту-
пил. Савр  –  это арабское название 
второго месяца солнечного года, соот-
ветствующего периоду 24  апре-
ля – 21 мая. В этом месяце посев актив-
но растет и начинает плодоно-
сить.  Есть также нижеследующие по-

NATIONAL PROVERBS FORMED ON THE NAMES  
OF HERBS AND PLANTS
НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ, СФОРМИРОВАННЫЕ 
НА ИМЕНА ТРАВ И РАСТЕНИЙ

Джураева Бибиш Мухсиновна, Собирова Зарнигор Рахимовна, 
Сафарова Хуршида Салимовна, Рахимова Нодира Кадировна
преподаватели  
Бухарского государственного университета, Республика Узбекистан

Аннотация. Статья посвящена народным пословицам  сформированных на 
имена растений и трав

Ключевые слова. Пословица, основы формирования пословиц, имена трав и 
растений, засеянные, овощные, зерновые.

Annotation. The article is devoted to folk proverbs formed on the names of plants 
and herbs.

Keywords. Proverbs, the basics of the formation of proverbs, the names of herbs 
and plants, sown, vegetable, cereals.



 17 

PHILOLOGY,  SOCIOLOGY AND CULTUROLOGY №12

словицы, описывающая специфические 
особенности месяца Савр: «Жар хама-
ла лучше чем пламя савра» (хамал 
арабское название первого месяца сол-
нечного года, соответствующего пери-
оду с 21  марта по 21  апреля). После 
вступления хамала температура воз-
духа растет день ото дня исходя тепло 
от земли.  В савре, который наступит 
после этого месяца (который также на-
зывают «месяц дождя»), температура 
воздуха то прогревается, то снижает-
ся, грозы чередуют ударами молнии, 
бывают сильные ветры, дожди, град и 
даже наводнения. Это явление еще до-
полняют такими пословицами как: «В 
месяц Савр случаются зимние осад-
ки», «Не боюсь я Савр – это почти что 
зима, я опасаюсь жавзо» (жавзо – ме-
сяц после савра, арабское название 
третьего месяца солнечного года, соот-
ветствующего периоду с 22  май по 
22 июня. «Савр еще ничего, даже жав-
зо не может быть свободным от опас-
ных дней»). «Дождь месяца савра – это 
золотой дождь». Это потому, что сезон 
дождей в этом месяце приравнивается 
к золоту, что означает, что дожди идут 
почти повсеместно, особенно в пше-
ничных полях, где особенно дело до-
ходит в потребности в траве фермерам 
и животноводам);  «Если месяц савр 
вступил, солнце светит, если много 
светит, зелень цветёт» (зелень – трава, 
посев) [1, 359].

2. Народные пословицы на основе 
названий овощеводства.  Сабзавот 
(персидская сабза – зеленая трава, всхо-
ды) – ягоды, бахчевые и овощные куль-
туры дыни и их производные  [2, 

404].  Бахчевые культуры  –  это группа 
посевных культур, которые высеваются 
в целях продукта питания, корма и тех-
нологии.  Некоторые ученые включают 
в бахчевые культуры только арбуз, 
дыню и тыкву; которые растут и вьются 
или лежать на земле. Распространено в 
странах Азии, Африки и Америки с 
тропическим и субтропическим клима-
том. В настоящее время выращивается 
во всех континентах. Много выращива-
ется в Средней Азии, Закавказье, Укра-
ине, США, Болгарии и Испании. Плоды 
бахчевых культур являются диетиче-
ским продуктом; даются в качестве кор-
ма для скота. Из семян добывают масло 
[3, 161].

Худшее из дынь – помятый, Худшее 
из родственников  – материнская род-
ня. Дыня, которая ударилась, переспел 
или внутри пустой  – называют помя-
той дыней. Этот вид дыни не подходит 
для потребления человеком и может 
быть использован в качестве корма 
для животных.  Обычно близкие род-
ственники со стороны отца более 
близки, добры и преданны. В этой по-
словице родственники со стороны ма-
тери сравниваются с помятой дыней. 
Помятая дыня – дети братьев и сестер 
(по отношению друг к другу);  двою-
родные братья и сестры [4, 160].

Выгода моркови выпало репе. Если 
одна прибыль получена, а другая по-
теряна, и если выгода покрывает 
ущерб, и если человеку не достанется 
никакой выгоды, они употребляют эту 
пословицу [1, 369].

3. Народные пословицы на основе 
названий колосовых культур.
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Если ячмень слег, готов сарай. Яч-
мень – зерна, используемые в качестве 
пищевых и кормовых зерен, и расте-
ний [4,  54].  Опытные крестьяне гово-
рят, что, если ячмень не может поднят 
колос и наклоняется в одну сторон, 
накапливая зерна в тени, оно будет 
плодородным.  Поэтому они молвили: 
«Приготовь свой сарай».

Кто боится воробья не посеет про-
со. Просо – одна из самых важных по-
севных культур в стране. Способ пере-
работки просо для изготовления круп 
полученные отходы является очень 
питательной  пищей для скота и 
птиц. Накануне сбора урожая воробьи 
атакуют урожай. Сначала зерна в верх-
ний часть метелки созревают, нижняя 
часть метелки вызревают до 10–
12 дней. Фермеры должны быть очень 
осторожными.  В противном случае 
они могут потерять урожая.  Это пра-
вильный смысл пословицы. В перенос-
ном смысле: каждая задача имеет свои 
трудности и страдания.

Некоторые узбекские фольклорные 
пословицы основаны на общей «соло-
менной» лексеме, и мы считаем необ-
ходимым включить их в эту группу.

Солома  – дробленые пшеничные 
отруби;  фураж.  Измельчение пшени-
цы, ячменя, ржи, овса и других зерно-
вых культур с помощью копыт вол, 
лошадей и ослов образовывается, 
мелькая солома [3, 13].

Лежачий вол лишается соломы. Та-
кие ленивые и бездельные люди пыта-
ются найти наслаждение, не работая, 
не испытывая трудности от рабо-
ты.  Они хотят легко зарабатывать на 

жизнь, придумывая различные оправ-
дания и увильнуться от работы. Такие 
люди подвергаются критике в этой 
пословице.

4. Народные пословицы на основе 
лексемы «шип».

Шип 1. Заостренный небольшой 
игольчатый орган растения, а также 
некоторых животных. 2. Острый ко-
лючий участок предметов [5, 172].

Кому вонзился шип, далее бывает 
осмотрительным. Как только кто-то 
допустил ошибку, никогда не повторя-
ет эту ошибку. Поскольку он пожалел 
о своей ошибке, его лоб ударился о 
стену, и он пришел к выводу.

Язык не может вытащить шип. С 
помощью языка шип не может быть 
удален. В этой пословице разъясняет-
ся: «Если ваш друг страдает, пережива-
ет или борется с недугом, недостаточ-
но моральная поддержка или словес-
ное сопереживание, вы можете облег-
чить его тревожную заботу только 
тогда, когда окажете ему практическую 
материальную поддержку» [1, 390].

Согласно пословицам, которые лег-
ли в основу названия урожая  по вре-
мени культивирования зависит с  уче-
том обстоятельств,  таких как  влия-
ние  погодных  условий,  вредителей  и 
некоторые особенности;  названий 
овощеводства и колосовых куль-
тур (лук, морковь, репа, чеснок, дыня, 
тыква,  арбуз,  ячмень,  просо)  был 
сформирован на основе их значимости 
и вредности для человеческого орга-
низма,  каждые овощные культу-
ры  служили основанный уникальной 
биологической функцией.
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The majority of authors believe that in 
the current Indo-Aryan language the ex-
istence of contract categories is doubtful, 
therefore, it can be suspended only in ad-
verb.

Linguist scientists’ opinions are differ-
ent about noun specific case. This shows 
that in Indian Aryan languages the noun 
case grammatical category studied only 
fragments. We hope that about men-
tioned problems can find the solution if 
we pay more attention to the fundamental 
grammar.

The purpose of this article is to study 
the categories of noun case of Indo-Aryan 
languages.

The phenomenon of the language 
takes special grammatical place in the 
grammar of the language. From the point 
of view of linguistics in the languages 
there are different grammatical types of 
meanings and notions. But the grammati-
cal meanings and the methods of their 
defining are different. In each language 
these methods are different and have its 
own characteristics. In grammatical way 

these methods do not exist in a single, but 
exist in a groups. The smallest of these 
groups include minimal two or more 
methods.

Grammatical category – the system of 
form which have unique meaning. Usu-
ally grammatical category has two types: 
morphological and syntactic grammatical 
category.

Such kind of a method does not exist 
in many languages. Despite some classical 
Indo-Aryan languages, such as Latin, 
Sanskrit and etc., in Indian language cat-
egory of case is not syntax, but morpho-
logical class [2-32].

Morphologic grammatical category  – 
the system of two and more meanings and 
forms of these meanings which can be com-
posed one with another. For example, the 
categories of tense of verb and nouns [2-89].

Syntax grammatical category  – form 
that serve to show the syntax relation by 
uniting the word by their meanings. For 
example, the category of case [2-89].

In the grammatical system of all lan-
guages the category of case takes very 
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important place. The relation of subject 
with other words depends on the category 
of case. This category “is a system of 
forms that shows the relation and addic-
tion of subject to other subject or verb” 
[2-48].

The category of case shows the feature 
of the language. This feature helps to indi-
cate the meaning of the word and to ex-
plore the language itself, also if one con-
siders carefully it shows the importance of 
the topic.

It is known that, Indo-Aryan languag-
es covers huge territories and differs from 
other languages by its specific sides.

The category of case pertains to all the 
Indo-Aryan languages. In the grammati-
cal system of these languages the category 
of case and the system of word declension 
doubts the opinions of many scientists. 
Even there is no unified opinion about the 
quantity of the category of case. Such op-
posite opinions depend on the method of 
research made by the scientists.

Under the influence of phonetic rules 
of average period of development of Indo-
Aryan languages the sound of affixes has 
changed radically. Moreover, in this peri-
od of development there began to appear 
new case affixes.

In this way, the simplification of the 
prakrit subjects is accompanied by the 
loss of grammatical forms, as well as their 
compatibility.

The methods of simplification of the 
system of inflective cases of the Prakrits, 
the combination of joint words or inde-
pendent words, or the absence of a com-
bination of words and auxiliary words 
continued to evolve.

In order to understand and research 
the category of case of indian-aryan lan-
guages, one should look to the history of 
this languages. The reason is that in any 
periods of history the property of the cat-
egory of case was very differ from another 
period. The category of case in modern 
Indo-Aryan languages shows the phased 
development of the languages and the 
methods of scientists who tried to re-
search the topic.

It is known that, the Indo-Aryan lan-
guages which developed in Indian region 
passed three periods of historical pro-
gress: ancient, average and modern peri-
ods. From the sources, in the grammatical 
system of the ancient Indo-Aryan lan-
guages there were eight cases: nominative, 
genitive, accusative, directive, dative, 
prepositional, instrumental, material and 
relative cases. In this period cases usually 
used as flexion. Despite the usage of cases 
as flexions in the ancient period of devel-
opment of the language, in some sources 
there were found some postposition 
which were also used in the language, 
such as: ati “despite that”, adhi “above”, 
anu “after”, antar “in the middle”, pura 
“before”, bahih “outside”, adhah “below” 
and etc. [6-5]. The appearance of tatpura-
sha in the grammatical system of ancient 
Indo-Aryan languages led to the fact that 
in the system of the category of case 
formed two types of cases: flexion and 
flexion -analytic. This phenomenon de-
rived from prakrits of ancient Indo-Ary-
an languages (prakrit – average Indo-Ar-
yan language).

In this way, in the ancient period of 
Indo-Aryan languages began to form the 
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grammatical analytical structure of mod-
ern Indo-Aryan languages. But one 
should consider, that the ancient forms of 
cases although had many meanings and 
execute the functions of separate cases, 
they could not be identified by auxiliary 
words. This information demonstrates 
that people of that ancient times deter-
mined the meanings and functions of case 
forms.

In the classical Sanskrit the method of 
joint words has its highest development 
point. This method is characterized by 
not only disyllabic that replaces two  – 
rooted cases, but also polysyllabic words 
that unites many sentences. Along with 
the appearance of postpositions of ancient 
period of Indo-Aryan languages the pro-
cess of forming of the composite words 
retained its inflectional form from the 
period of prakrit till the period of abap-
hransha. But in this process started to 
form the analytical system, in particular 
the method of analytical designation in 
the system of cases.

In this way, case relation in the sen-
tence of the Indian languages of the an-
cient period designated by two methods: 
flexional and mixed flexional, whereas 
the analytical method developed after in 
the period of prakrits of average period.

In the average period of Indo-Aryan 
languages eight cases of ancient period 
were still survived. But in this period 
cases get into the process of synthesis. 
As an example the functions of accusa-
tive case crossed to the genitive case. 
Due to the phonetical changes in the 
category of case had appeared new types 
of case affixes.

If one looks to the description of the 
modern Indo-Aryan languages one can 
see that scientists take into consideration 
two groups of languages Central and 
North groups. The reason is that, this 
groups of languages are being studied 
nowadays and has its theoretical base. By 
the time of modern Indo-Aryan languag-
es, in the system of the case category there 
left only 3  cases from the ancient 8: 1) 
nominative, genitive, accusative cases; 2) 
directive- dative- prepositional; 3) instru-
mental- material cases.

Despite the three cases which were af-
forested, in these Indo-Aryan languages 
there found some residues of synthetic 
cases. For example, in the Hindi and Pun-
jabi there were preserved some forms of 
flexional cases. But these cases of afforest-
ed languages have lost their functions to 
relate the subject of the sentence with the 
other words, and especially in the prose 
they used as an adverb of the sentence. In 
the modern Indo-Aryan languages the 
category of case is still being formed. The 
category of case is directly connected to the 
category of postpositions. Because of the 
position of postposition in the sentence it 
cannot develop its own morphological 
forms. Many postpositions because of their 
position in the sentence can be used as a 
grammatical form of the sentence. As a 
result, postposition loses its grammatical 
meaning and becomes a grammatical mor-
pheme and considered as a case affix.

In this way, the relation in the word 
between cases has its own different types 
(flexional, analytical). But none of the 
languages has the delimited usage of this 
category of case. The characteristic of the 
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languages afforested below depends on 
the method of research.

According to V.P. Liperovskiy numeral 
and case categories are word changeable 
and they are connected with each other. 
The reason is they are leaned to the two 
contrasts like numeral-plural, indirect-
direct form.

According to V.P. Liperovskiy that is 
why all word forms of noun consists of 
four types. They are analyzed in the result 
of the crash of grammemas.

According to the following conclusion 
the basis of studies are conducted that the 
agreement has a historical character over 
it’s history, some changes are taken place. 
In many Indo-European languages, the 
number is observed to decrease in such 
kind of contradiction.

There fore, it was deemed that the 
number of case were eight in indo- ariyan 
languages.

In the some way, Russian scientist 
R.P.  Egorova created her own classifica-
tion and she compared the simple poslel-
ogs to contract additions.

The majority of authors believe that in 
the current Indo-Aryan language the ex-

istence of contract categories is doubtful, 
therefore, it can be suspended only in ad-
verb.

Linguist scientists’ opinions are differ-
ent about noun specific case. This shows 
that in Indian Aryan languages the noun 
case grammatical category studied only 
fragments. We hope that about men-
tioned problems can find the solution if 
we pay more attention to the fundamental 
grammar.
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Chinnappa Bharati, the great repre-
sentative of modern Tamil Literature, a 
successor of a realism school, which was 
founded by Subramania Baradi, began his 
career with writings and publishes arti-
cles. However, a peak period of his liter-
ary world is attached with his novels. His 
works “Sarkarai”, “Surangam”, “Thagam”, 
“Sangam” and “Pavalayi” are translted 
into many languages and published.

The originality of the creations of the 
writer consists of writing a novel only if 
he actually witnessed the reality with his 
own eyes. He searches his heroes from the 
real world. In India, his creativity is most-
ly compared with Yashpal’s works. Ob-
serving the creativity of both Yashpal and 
Bharathi, we can find a plenty of harmony 
and commonality. The two writers agree 
that “if a society has order, an absence of 
caste system and forced labor, then a soci-
ety based on law domination can be cre-
ated”, and they both promote the idea that 
each individual is the sole owner of his 
destiny. The main difference between the 
two novelists is that Bharathi began his 
candidacy for the party membership from 
his school period, and as a result he 
worked in head and leadership positions 
for several years, while Yashpal was never 
a member of the party, and in his works, 
the struggle against the blackbirds of soci-
ety carries a revolutionary spirit. In terms 

of age, there was a 32-year difference be-
tween them.

With regard to the social issues por-
trayed in the novels of Bharathi, the key to 
the success of his works is the scope of 
themes that covers the problems of the 
people, freedom, inequality and diversity 
with different and unique approaches.

The novel “Sarkkarai” consists of two 
parts. The first part deals with the land-
lord and the debtor. The novel is about 
farmer Karuvayan and his family, the 
landowner and the contradictions be-
tween them, where ending is tragic. A 
guilty of this tragedy are declared Karu-
vayan’s son Viran’s vagrant life.

The second part of the novel describes 
the adventures of Viran, who left his vil-
lage in desperation, and other stories re-
lated to the sugar industry. In the process, 
Viran becomes a successful adolescent 
fighter. At the same time, he becomes the 
lover of Kandasami’s daughter, the leader 
of the workers’ movement.

The main content of the work is that 
Kandasami’s alliance with the Union cre-
ates a conflict between workers and em-
ployers. The novel ends with Viran’s mar-
riage to Kandasami’s daughter.

Another important aspect of the novel 
is Kandasami’s relationship with his wife. 
A woman experiences a lot of hardships: 
her husband’s imprisonment, getting in-
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NOVELS
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jured in the protests, and controversy 
with the caregiver causes the woman’s 
mental illness. Nevertheless, a woman can 
find the strength to resist life difficulties. 
This leads to the peace and happiness of 
her family.

Bharatini’s another novel “Thagam” is 
about rural life, where modern civiliza-
tion has not reached yet. young adults, 
who already got used to the life of a mod-
ern city, are described as they are forced 
to return to the city because of not being 
able to get accustomed to the life in vil-
lage. This novel was awarded E. S. Namb-
udripat  – the title of the best known 
award of that era.

The novel “Sangam” also describes 
similar stories. It also reflects the black 
labor of the workers and the attitude of 
employers to them as if their slaves.

Chinnappa Bharati is one of the most 
prominent writers of Tamil literature. His 
great contribution to the novel genre of 
modern Tamil literature is incomparable. 
His successful achievements was primar-
ily due to his hard work and dedication. 
Before writing his work, he had been ac-
quainted with the lifestyle and customs of 
those who wanted to write. He spent 
some time with his real life characters, 
shared his experiences with them, and 
learned about the living conditions of the 
local population. He has never written an 
exaggeration on life that he never lived or 
did not experience. In his opinion, noth-
ing comes from the invisible, all is created 
during the experience.

Among the works of Bharathi, the 
novel “Pavlayi” is quite special. The writer 
goes out of worker’s life and travels to the 

world of love. But this was not the usual 
love story. He tries to describe the scene 
of love in the feudal era, because at that 
time the woman had no right. The main 
character  – Pavalayi is unable to marry 
her beloved boyfriend. She gets married 
to another person, but can not be happy. 
After finding out that her former lover got 
serious illness, she leaves her husband. the 
introduction of a woman to their lives, 
named Tankamma from a low grade caus-
es the conflict between the upper and 
lower classes.

In his novel, the author portrays the 
implicit ideas of society that is contradic-
tory to human factors, and the struggle of 
different classes with artistic composi-
tions. The work is extraordinary with the 
new genre of storytelling, that is, later 
stages of the life of the heroes are left be-
hind.

The second half of the 20th century has 
been a trial period for many writers. Many 
of them publicly declared that they would 
write, not for the sake of literature, but for 
the sake of society’s prosperity. Chinnappa 
Bharati belongs to this group of writers. In 
his works, he writes about people who have 
been struggling to survive in mining and 
smelting industries until now and they 
have begun defending their own rights by 
establishing various organizations. It is 
worth to mention his novel “Surangam” in 
this regard. Before writing this novel, he 
lived with the miners for a while, and 
learned about their hard work and hard 
life. Based on the information and impres-
sions, the new novel is born.

A question arises at this point: is it 
necessary to live together with heroes to 
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write novels? It is not a prerequisite, it can 
also be written through observations. 
There are many writers who write based 
on just observations. But there is another 
option of witnessing real and painful 
emotions, and describing them with the 
artistic means, which gives a joy to read-
ers. Through the experiences that heroes 

face, a reader gets the expression of him-
self or the people who are close to him. He 
looks for solutions to some of the prob-
lems, and finds answers to some of them.

The novels of Chinnappa Bharati, a 
great figure in Tamil literature, is distin-
guished from other artists by its rich vari-
ety of topics, social issues, problems. 
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ДЖЕЙМС ДЖОЙС: ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ 
АСПЕКТИ

Ольвія Висоцька
Львівський національний університет імені Івана Франка

Здійснено загальну мовну та психологічну характеристику 
творчості Джеймса Джойса. У контексті лінгвопсихологічних 
особливостей, проаналізовано дискурс як жанровий різновид ху-
дожнього твору. У статті здійснено аналіз мовних засобів репре-
зентації психологізму в художньому тексті, досліджено кон-
текст мовних та психологічних особливостей, стилю, внутрішнього світу пер-
сонажів. Відзначено, що модерністське осмислення прийомів психологічного ана-
лізу пов’язане з багатою мовною палітрою тексту, в основі якої, зокрема, 
відтворення “потоку свідомості” героїв, їхні переживання, емоції та внутрішній 
психологічний стан. Зроблено висновок про те, що для глибшого й детальнішого 
вивчення психологічного дискурсу важливе значення має використання лінгвоп-
сихологічних засобів, які дають можливість через мову зрозуміти внутрішній 
світ персонажу.

Ключові слова: психологізм, мовні засоби вираження, внутрішній світ 
персонажу, потік свідомості, мовно-психологічні прийоми, вільний емоційний 
зв’язок.

JAMES JOYCE: LINGUISTIC AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS

Ol›viya Vysotska
L’viv Ivan Franko National University

The general linguistic and psychological characteristics of James Joyce’s work have 
been made. Discourse is analysed as a genre type of a work of art in the context of 
linguopsychological peculiarities. An analysis of the linguistic means of the representation 
of psychology in the work (text) of art was performed in the article; the context of 
linguistic and psychological peculiarities, style, inner world of characters was investigated. 
It is noted that modernist comprehension through methods of psychological analysis is 
associated with a rich linguistic palette of text, on which, in particular, the reproduction 
of the heroes’ “flow of consciousness”, their experiences, emotions and the inner 
psychological state are based. It is concluded that for the deeper and more detailed study 
of the psychological discourse, it is important to use linguopsychological means, which 
make it possible to understand the inner qualities of the character through language.

Key words: psychologism, language means of expression, inner world of the 
character, flow of consciousness, language and psychological techniques, free emotional 



28 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

connection.
Постановка проблеми. Психологіч-

ний роман у площині його мовного 
наповнення, як жанровий різновид 
неодноразово досліджувався україн-
ськими та зарубіжними вченими. Най-
видатнішим представником англій-
ського психологічного роману вважа-
ється Дж. Джойс, який належить до 
представників літературної школи, 
котра отримала назву «психологічної». 
Головним завданням своєї творчості 
представники «психологічної школи» 
вважали дослідження психологічного 
життя індивіду, котре вони ізолювали 
від соціального середовища. Дослі-
дження лінгвопсихологічних аспектів 
у художньому дискурсі є малодослі-
дженими, власне комплексного аналізу 
потребують його психологічні та лінг-
вістичні аспекти.

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Значний внесок у досліджен-
ня проблеми співвідношення понять 
психології та мовлення зробили Ж. 
Піаже, Е. Келлер, Л. Виготський, О. 
Павлов, Й Вайсґербер, Ю. Караулов та 
і. Потреба у взаємодії психології та 
лінгвістики виникає при вивченні 
мовної особистості психологічного ро-
ману. Вивчення лінгвопсихології пер-
сонажу художнього дискурсу дає змо-
гу дослідити взаємозв’язок між мов-
ленням і психологією персонажу. Пси-
хологічним аналізом тексту та 
дискурсу займалися такі лінгвісти та 
психологи, як В. Белянін, В. Красних, 
О. Леонтьєв, Г. Сакс та і.

Мета дослідження – здійснити опис 
процесу реалізації психологізму в се-

мантико-структурній організації ху-
дожнього тексту, виявити мовні засо-
би психологізації через функційно-
смислове мовлення персонажів.

Виділення раніше невирішених 
частин загальної проблеми. Антропо-
центричний напрямок сучасних лінг-
вістичних розвідок сприяв зростанню 
інтересу до лінгвопсихологічної осо-
бистості. У статті вперше описано мов-
ну палітру художнього персонажу в 
контексті психологічного підходу. 
Психологічний аспект вивчення мов-
ної особистості персонажу полягає в 
аналізі мовних засобів та їхнього лек-
сичного розмаїття. Лінгвопсихологіч-
ний дискурс персонажу, його мовні 
засоби психологізації ще не були в 
центрі уваги дослідників мовознавців.

Виклад основного матеріалу. Лінг-
вістичні дослідження минулого тради-
ційно стосувалися аналізу тільки мов-
них засобів, проте, на сучасній стадії 
до уваги, все частіше, береться й мовна 
особистість. Цією проблемою займа-
ються різні галузі мовознавства, у тому 
числі, й психолінгвістика. О. Кубряко-
ва стверджує, що у психолінгвістиці 
існує постійний зв’язок між змістом і 
формою мовної діяльності, з однієї 
сторони і між структурою та елемента-
ми мови, використаними у висловлю-
ваннях, з іншої [4]. Оскільки мовлення 
залежить від психіки мовця, то, при 
дослідженні дискурсу, важливо врахо-
вувати взаємодію лінгвістики з психо-
логією.

Відомо, що в психолінгвістиці фун-
даментальне вчення Фройда було 
сприйняте модернізмом як таке, котре 
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мало стати філософією особистості. 
Вплив фройдизму на творчість бага-
тьох письменників був незаперечним, 
проте форма вияву цього впливу була 
різною. Якщо одні письменники, на-
слідуючи та втілюючи Фройда, дотри-
мувалися класичних форм нарації, то 
такі автори, як Джеймс Джойс, пішли 
далі, використовуючи аналітичний 
підхід до людської особистості, прита-
манний її психіці, котрий сповідував і 
Зигмунд Фройд, використовуючи тех-
ніку «потоку свідомості». Ця техніка 
стає головною рисою творчого дороб-
ку Дж. Джойса. Теорія фройдизму була 
не єдиною, котра відіграла важливу 
роль у літературі модернізму; поряд із 
нею слід згадати також і «теорію інтуї-
тивізму» Анрі Берґсона – французько-
го філософа-ідеаліста [10, с. 153-154]. 
У своєму ідеалістичному вченні А. 
Берґсон відводить головну роль інтуї-
ції, котра є за межами чуттєво-раціо-
нального сприйняття оточуючого се-
редовища, цілковито оминаючи прак-
тику [3]. Ч. Осґуд вважав, що у люд-
ській психіці немає нічого, що б не 
піддавалося мовному опису. На його 
думку, мова є системою неопосередко-
ваних чи опосередкованих реакцій лю-
дини на вербальні та невербальні сти-
мули [11]. Тобто, психологічна орієн-
тація змінилася лінгвістичною, яка 
зводить психологічні процеси до реа-
лізації мовних структур.

У зв’язку з цією теорією, єдиною 
реальністю  – є тривале існування на-
шого «я», а саме те, як триває наше 
психічне життя. Відтворення цього 
процесу – це і є велике вміння передачі 

міріад переживань, хвилювань, відчут-
тів і настроїв, притаманних психічно-
му життю людини. Сучасна психолінг-
вістика продовжує динамічно розви-
ватися, вона охоплює не лише психічні 
механізми мовленнєвої діяльності, але 
й мовну особистість, її мовний лекси-
кон [7]. Дискурсивний аналіз як метод 
втілює загальне спрямування дослі-
джень у напрямку мовленнєвого спіл-
кування, як складного багатовимірно-
го об’єкту, що потребує комплексного 
вивчення.

Такий метод має на меті виявити 
соціальний чи психологічний кон-
текст, котрий стоїть за мовленням. Для 
психолінгвістичного дослідження тек-
сту важливим є його поділ на компо-
ненти, які впливають на його сприй-
няття та розуміння. Так, наприклад, О. 
Залевська розрізняє п’ять головних 
ланок тексту: автор  – авторська про-
екція – текст – читач – читацька про-
екція. Авторська проекція полягає у 
смислі, який вкладає в текст його тво-
рець, читацька проекція, або проекція 
реципієнта, показує смисл, який виді-
лив для себе адресат, текст відображає 
всі загальні значення слів. Досить час-
то смисл, вкладений автором у текст, 
не збігається із смислом, який виділив 
реципієнт, і це пояснює варіативність 
тексту [8, с. 104-108].

На наше переконання, найповніше 
фройдизм і бергсоніанство зреалізовані 
в творчості Джеймса Джойса, котрий 
намагався витлумачити всі явища дій-
сності за допомогою психоаналізу. Мо-
дерністи проголосили роман «Улісс» 
Джеймса Джойса верхівкою наративно-
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го мистецтва; на всій творчості Джойса 
лежить печать песимізму та відчаю. 
Теми самотності людини, безперспек-
тивності її існування звучать в його 
творах. Прагнучи проникнути в глиби-
ни людської підсвідомості, відстежити 
потік думок і складне переплетіння від-
чуттів, Джойс концентрує увагу на тем-
них підсвідомих інстинктах, котрими, 
за його переконаннями, визначаються 
вчинки людини [9].

У своїх романах, Дж. Джойс постає 
перед нами, як своєрідний міфотво-
рець. І, подібно до того, як Зигмунд 
Фройд, «не дивлячись на свої наукові 
прагнення та наміри, був нетерплячим 
і непередбачуваним мітотворцем, ко-
трий марно намагався перескочити че-
рез часову прогалину в знанні фізіоло-
гії головного мозку, так що його психо-
аналіз є явищем короткотривалим, 
котрий визваний ситуацією настільки 
короткочасною, що вона стала вичер-
пуватися, як тільки він взявся її екс-
плуатувати (вводити в дію)» [5]. Таким 
чином, Джеймс Джойс, нехтуючи фак-
тами реальної дійсності й відмовив-
шись від простеження взаємозв’язку 
та взаємозалежності явищ, зробив на-
магання створити, виходячи зі свого 
хибного уявлення про людину, наду-
ману, вигадану ним картину світу.

Цілком визначеного смислу (зміс-
ту) набуває його звернення до образів 
грецької мітології та уподібнення його 
героїв до Одіссея, Пенелопи, Телемах(к)
а. Джойс, найбезпосереднішим чином, 
перегукується з теорією Фройда, ко-
трого не випадково називали творцем 
нової релігії. Відмовившись від експе-

риментальної фізіології, від даних 
практики, Фройд повернувся спиною 
до науки й звернувся до лженауки. 
«Фройд на самоті мордувався над на-
родженням психоаналізу за допомо-
гою тлумачення сновидінь, фантазій і 
невротичних симптомів, особистих та 
своїх пацієнтів» [7]. Суб’єктивний іде-
алізм підходу Фройда до людської сві-
домості привів його до створення лже-
науки про психічну діяльність.

Величну панораму, котра базується 
на хибному уявленні про людину, ство-
рює й Джеймс Джойс. Його метод 
ґрунтується не на відображенні та уза-
гальненні явищ дійсності, а на скрупу-
льозному описі натуралістичних дета-
лей, у потоці котрих тонуть окремі 
критичні ноти, на складній системі 
формалістичних хитрувань, котрі вби-
вають дійсне мистецтво. Фройд ство-
рив інстинктивну теорію людської 
природи, він «відновив у сучасній на-
уці ті способи тлумачення явищ, котрі 
були властиві древній, ще – середньо-
вічній мітології» [4]. Особливості пси-
хології особистості він намагався об-
межити вузькими рамками її фізіоло-
гічних потреб.

Подібним шляхом йде в своїй твор-
чості й Джеймс Джойс. Прагнучи ство-
рити універсальну, всеохоплюючу кар-
тину життя людства, він звертається 
до складної системи аналогій, уподі-
бнень, символів. Скажімо, герої рома-
ну «Уліссу» живуть на початку XX-го 
століття, проте, це не має абсолютно 
ніякого значення: вони – втілення од-
вічних властивостей натури (природи) 
людини, і Джойс уподібнює їх до геро-
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їв древньогрецької мітології [1].
Безплідність методу Джойса не 

втратила можливості відбитися (відо-
бразитися) в його власній творчості. 
Так, у своєму останньому романі «По-
минки за Фіннеганом», він звернувся 
до нової форми експерименту: нама-
гався проникнути в таємниці підсвідо-
мості людини, котра спить, передати, 
видіння, котрі відвідують його й дати 
їм тлумачення. Відкидаючи принципи 
реалістичної естетики, вони вважали 
своїм головним завданням досліджен-
ня психологічного життя людини. 
Об›єктивний світ цікавив їх лишень у 
тій мірі, в якій він відображався в сві-
домості їхніх героїв.

Передаючи уривчастість і невизна-
ченість думок, Джойс іноді обриває 
фрази й навіть слова. Він з фотогра-
фічною точністю фіксує в свідомості 
героя думки, робить, свого роду, мо-
ментальні світлини, котрі відобража-
ють кожну мить в ході його роздумів. 
Чи не кожен спалах свідомості встигає 
зодягнутися в певну форму перш, ніж 
згасне; але вона вже виникла, і Джойс 
поспішає включити її в загальний по-
тік свідомості.

Кожен з епізодів роману компону-
вався з безлічі фрагментів. Порядок 
їхнього розташування змінювався й 
варіювався Джойсом нескінченну 
кількість разів. З цієї багатобарвної 
мозаїки фраз можна було складати не-
скінченну кількість найвигадливіших 
візерунків. З наполегливістю фанатика 
Джойс сортував слова, абзаци, фраг-
менти; руйнував, створювані ним ма-
люнки, і знову звертався до їхнього 

конструювання, і, лише в результаті 
напруженої, титанічної праці, кожен із 
фрагментів (шматочків) знаходив своє 
остаточне місце.

Одним із принципів, яким Джойс 
прагнув слідувати в своїй творчості, 
був принцип музикальності. Він ши-
роко використовував музичні можли-
вості мови й домігся бажаного ефекту. 
Його проза – музична. Проте, досягну-
то це було не тільки ціною порушення 
законів літератури, як одного з різно-
видів мистецтва, а й руйнування осо-
бливості художньої прози. Джойс не 
входив у коло англійських поетів-іма-
жистів, але принципи їхньої естетики 
були йому близькими і, багато з тих 
вимог, які висував до твору мистецтва 
один із лідерів імажизму тих років 
поет Езра Паунд, були співзвучними 
Джойсу. І, перш за все, це відноситься 
до вимоги досягнення «ефекту одно-
часності враження», виробленого фор-
мою та звучанням, створеного ним, 
образу. Подібний ефект може бути до-
сягнутий шляхом зорового й слухово-
го сприйняття. Ще в своєму ранньому 
романі «Портрет мистця в юності», 
Джеймс Джойс писав: «художній образ 
постає перед нами в просторі або в 
часі. Те, що чутно,  – постає в часі, те, 
що ні, мабуть  – у просторі. Тимчасо-
вий або просторовий художній образ, 
насамперед, сприймається як само-
стійно існуючий в нескінченному про-
сторі або в часі [6].

Прагнучи до досягнення цілісності 
слухового та просторового враження, 
виробленого художнім образом, 
Джойс пішов шляхом формалістично-
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го експериментаторства. І, якщо в 
зв›язку з деякими розділами «Уліссу», 
ще можна говорити про певні «зорові» 
враження й образи, то в романі Джой-
са «Поминки за Фіннеганом»  – у 
зв’язку з руйнуванням образу, зникає 
й «зоровий» образ і «відчутність» вра-
ження. Джойс досягає певного ефекту, 
передаючи в будові фраз, у звучанні 
слів ритм річкового потоку, дзюрко-
тіння води, що ллється. В «Уліссі», у 
такій мірі, цього ще не відбувається, 
проте, і стосовно нього говорити про 
«цілісності враження» немає підстави. 
Формалістичний підхід руйнує її. І, 
хоча кожен з епізодів роману написа-
ний в певній тональності, має свій 
лейтмотив, деякі з розділів цього по-
ліфонічного за своїм звучанням рома-
ну в своїй побудові близькі до тієї чи 
іншої форми музичного твору.

Дж. Джойс пояснював: «Коли я 
пишу про ніч, я просто не можу, я від-
чуваю, що не можу вживати слова в 
їхніх звичайних зв’язках. Вжиті таким 
чином, вони не висловлюють всіх ста-
дій стану в нічний час,  – свідомість, 
потім напівсвідомість, і потім – несві-
домий стан. Я знайшов, що цього не 
можна зробити, вживаючи слова в їх-
ніх звичайних взаєминах і зв’язках. З 
настанням ранку, звичайно, все знову 
прояснюється (розчиняється)... Я по-
верну їм їхню англійську мову, я зруй-
нував її не назавжди» [2, с. 103-113].

Проте, Джойс руйнував не тільки 
мову. Він руйнував структуру роману, 
він руйнував художній образ, без яко-
го існування твору мистецтва не є 
можливим. Як завжди, процес роботи 

над романом був для Джойса невимов-
но важким. Але це не були звичайні 
муки творчості. Це було несамовитим 
самокатуванням. На один з фрагментів 
роману, в двадцять сторінок («Анна 
Лівія Плюрабелла»), він витратив, за 
його власними підрахунками, 1200 го-
дин напруженої праці. Але, зате зву-
чання рядків, подібно до переливів 
дзюркотіння води, і на двадцяти сто-
рінках миготять назви трьохсот 
п’ятдесяти річок [10].

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Як висновок, зазначи-
мо, що Джеймс Джойс широко вико-
ристовує мовну палітру роману, мож-
ливість тлумачення снів і марень, його 
героїв за Зигмундом Фройдом. Втім, 
точки дотику з фройдівською теорією 
не тільки в цьому. У своїх романах 
Джеймс Джойс прагне передати перебіг 
часу, потік думок, невловимі зміни в 
свідомості героїв, намагається співвід-
нести зміни з плином часу. Проте, – це 
враження оманливе, уявлення про 
рух  – іллюзія. Для Джойса вся історія 
людства – замкнене коло, з якого немає 
виходу. Сьогодення не тільки має свої 
еквіваленти в минулому; воно його по-
вторює. Нічого нового немає й бути не 
може. Герої романів Джойса, це узагаль-
нені й похмурі символи людства, повто-
рюють, але вже в найменших масшта-
бах те, що було властиве їхнім пращу-
рам. І, у зв’язку з цим, вони постають 
жалюгідною пародією на героїв мітів і 
легенд, до яких Джойс намагається їх 
уподібнити. Для Джойса не існує від-
мінності між епохами та формаціями. 
Може змінюватися ім›я людини, але 
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сутність її залишається незмінною. 
Людство рухається шляхом життя в не-
прохідному тумані. Втім, йому тільки 
здається, що воно рухається. Джойс 
переконаний, що насправді воно лише 
тупцює на місці.

Отже, доходимо висновку, що пси-
холінгвістика, як нова наука, набула 
нових властивостей, вдосконалилася, 
привертає увагу та все більшу зацікав-
леність, що пояснює актуальність та 
перспективність подальших дослі-
джень. Адже перспективою досліджен-
ня є психолінгвістичний аналіз персо-
нажу художнього дискурсу, який не-
можливий без вивчення мовних засо-
бів дискурсу в їхньому зв’язку з 
психологічними особливостями авто-
ра та персонажу.
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Существуют все природные и со-
циальные явления и явления, которые 
происходят по каким-либо причинам. 
Связанные с наукой события не явля-
ются исключением. Очевидная морфо-
логия появляется. Они сформированы 
как подлинные формы. Способы по-
явления морфий более разнообразны 
и разнообразны, чем слова:

а) независимые слова – форма гла-
гола -дир является формой глагола ту-
рур (дурур) [18,91;3,82];

б) будет образовываться из добав-
ки  – Форма зубчатого колеса -ники 
получена из сочетания качества муф-
ты -ки в сочетании с суффиксом -нинг: 
-нинг>нинг+ки>нингки>ники[3,80, 
18,23].

Аффикс1 является элементом слова. 
Термин аффикс происходит от латин-
ского «аффихус», означающего «на-
клонный». [1,42; 2,24]

–ли (алломорф -лу)[4,40] Морфизм 
выполняет следующие функции: каче-
ство делает [10,52; 11,147; 3,119; 12,114; 
2,91; 4,12; 9, 56; 8,238-40; 7,199-201; 
1 Мы не использовали аффикс морфема.  Нет 
необходимости использовать морфму 
терминологии в нашем языке. Потому что 
термин морфма используется только для 
добавок. Вместо морфема лучше использовать 
термин лингвистический

15,84; 16,428;17,57 b. ], делает топоним 
[13,9; 14,34 b.], некоторые разъемы ис-
точника (при повторном использова-
нии, Например, Азрилмақлиқ турур 
менли-сенли (Я и ты) ara) [18,46; 4,40 
]. Bu Многие лингвисты исследовали 
происхождение морфина [3,118-119; 
4,13-14; 5, 89-99; 9,56  b.]. У нас также 
есть много дальнейших исследований 
на эту тему [7,199-201; 8,238-240 b.].

Область применения этого аффик-
са о происхождении и сроках исследо-
вания была взята великим тюрколо-
гом: Н. А. Баскаков, гл. И. Рамстедт, 
Катвич, П. Азимов, А. Гулямов, Севор-
тян, Рясянен, Броккельман, Ё. Тоджи-
ев2 были серьезно исследованы. Не-
смотря на противоречия этих ученых, 
в более поздние периоды Это было 
широко признано тем фактом, что аф-
фиксия -ли возникла из сжимающего-
ся прошлого старого -лик.

В этом случае мы хотим кратко 
дать краткий обзор того, как были 
сформированы аффиксы -ли. Статья 
О. Мадрахимова «О качестве узбек-
ского языка и создании новых ка-

2  Смотрите: А. Н.Кононов.Грамматика 
современного узбекского литературного 
языка,М. –Л.,1960,страницы 146-148
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честв» содержит ряд грамматических 
и семантических особенностей вновь 
создаваемых атрибутов. Однако не-
которые идеи в статье противоречи-
вы и не вписываются в узбекский 
язык. Например, автор пишет: “...
древнетюркские письменные памят-
ники и древний узбекский язык не 
доступно аффикса -ли. Его функция 
аффикс сделал -лик (-лиг, -лис, -луг, 
-лук)” [6,41-47]. В “Историческая 
грамматика узбекского языка” атри-
буты морфемации -ли не существу-
ют в древних турецких источниках, в 
том числе в Орхон-Енасой и древне-
тюркских языковых памятниках, 
было отмечено, что эта функция вы-
полняет аффикс -ли, аффикс -ли на-
зывается продвинутым из аффикса 
-лик.[3,119]. Мы хотели бы обратить 
внимание на то, как аффиксы -ли ис-
пользовались на каждом этапе разви-
тия языка, чтобы прояснить, как об-
разовалась эта морфемия.

Когда мы смотрим на эпоху древне-
тюркских языков, на самом деле вме-
сто аффиксии -ли возникает морфе-
мия -лик:

Бу Турук бодунқа ярағлиқ яғиғ кел-
турмади, тўгунлиқ атиғ ё`гуртмадим. 
Бу турк халқига қуролли душманни 
келтирмадим, яловли отни югуртир-
мадим. (“Тунюқуқ “битиктоши)

В этом примере аффикси –лик вы-
полнил функцию аффикса –ли, то есть 
качество.

Древнетюркская литература. В со-
четании сродства (в качестве каче-
ственного слова) -лик также использо-
валась морфемия -ли:

Тариғчи турур, кўр тақи бир қуту,  
Другая группа фермеров

Кераклик кишилар турур бу буту.  
Это абсолютно необходимые люди

(Юсуф Хос Ходжииб “Қутадғу би-
лиг”)

Биликли киши билур иш ўзин, Зна-
ющий человек может различать зна-
ния. (“Ҳиббат ул-ҳақойиқ”)

Во времена древнего узбекского 
литературного языка он заменяет 
вызывающий привыкание замени-
тель в качественном смысле сущно-
сти понятия качества. “Ей шоҳ, Еши-
кинг, тупроғи – давлатли даргоҳ (Хо-
резмий “Муҳаббатнома”).

Очевидно, что функция суффикси -ли 
выполнялась -лик в период древнетюрк-
ского литературного языка, в период 
древнетюркского литературного языка, 
начал формироваться из сложения -лик, 
В старом узбекском и современном уз-
бекском литературном языке расширяет-
ся область применения суффикса -ли, 
Функция аффикса -лик ограничена в 
определенной степени, сохранилось 
только участие имя существительное.
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Постановка проблеми. Проблема 
значення слова залишається централь-
ною для сучасної лінгвістики, бо досі 
немає загальновизнаної його теорії, яка 
б була однозначною й сприймалася всі-
ма лінгвістами. Сьогодні в лінгвістиці 
можна виявити декілька сотень кон-
цепцій значення, короткий огляд яких 
зайняв би не одну сторінку тексту. Так 
само не існує єдиного загальноприйня-
того визначення поняття значення сло-
ва як мовного явища, адже різні нау-
ковці пропонують свої трактування 
значення, що обумовлює мету та акту-
альність такого дослідження

Виклад основного матеріалу. Істо-
рія мовознавства говорить нам про 
три незалежні мовознавчі традиції че-
рез призму яких трактувалося й зна-
чення слова: це китайське мовознав-
ство, яке має понад двотисячну істо-
рію та давні традиції, основним еле-
ментом слова вважало його значення, 
де ієрогліфне зображення предметів / 
понять передавалося через абстрагу-
вання та узагальнення [6, с. 233-243]. 
Другою мовознавчою традицією є дав-
ньогрецько-римська, на яку найбільше 
спираються мовознавці. Так, ще Пла-
тон підтверджував думку, що слово  – 
певна подібність до предмету, а, за Ге-
раклітом, в іменах розкривається сут-
ність речей. Як відомо, цій дискусії 
присвячено діалог Платона «Кратил», 
в основі якого відношення між річчю 

та її називанням [7], а геніальний ви-
слів Аристотеля актуальний і сьогодні: 
«кількість слів – обмежена, а кількість 
предметів / понять навколишньої ре-
альності необмежена, тому одне і те 
саме слово позначає багато» [2]. Саме 
ця думка древнього філософа лежить у 
основі пояснення явищ багатознач-
ності та полісемії слова.

Щодо третьої мовознавчої традиції, 
у трактуванні значення, індійсько-
арабської та єгипетської, суттєвим є 
поділ мовленнєвого потоку не лише на 
елементи смислові, а й на мінімальні 
змістові одиниці, які сьогодні називає-
мо морфемами. Староіндійські та єги-
петські мовознавці ще тоді звертали 
увагу на, подібні за формою й значен-
ням слова і, таким чином, виокремлю-
вали різні його форми [4, с. 45]

Словниковий корпус мови  – багате 
джерело історії, адже лексика фіксує ін-
телектуальні досягнення людської циві-
лізації. Завдяки лексиці можна отримати 
інформацію про минулу матеріальну та 
духовну культури суспільства.

З’ясування семантичної суті сло-
ва – одне з завдань семасіології на всіх 
стадіях її розвитку, котре полягає у 
відстеженні узагальненої інваріанти та 
з’ясуванні семантичних нюансів зна-
чення слова. Серед пріоритетних за-
вдань семасіологи виокремлюють:

• аналіз об’єктів, які співвідносять-
ся з одним і тим самим знаком;

ЗНАЧЕННЯ СЛОВА В МОВОЗНАВЧІЙ ТРАДИЦІЇ

Роман Дудок., Ольвія Висоцька
Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів, Україна)
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• аналіз знаку, як компоненти лек-
сико-семантичної системи мови;

• синтез смислів та їхнє структуру-
вання.

Вже стислий огляд цих трьох періо-
дів на початку розвитку мовознавства 
та висунутих завдань, наводить на 
думку про те, що і філософи, і мовоз-
навці намагалися дослідити ґенезу ін-
тегральної семантичної компоненти 
інваріанти в структурі значення. Саме 
це сприяло виникненню нового на-
прямку в мовознавчій традиції  – 
структуралізму [9]. Зазначений напря-
мок був неоднорідним і мав свої осо-
бливості в різних наукових школах, до 
яких належали: празька фонологічна 
школа, копенгагенська глосематика та 
американська дескриптивістика.

Перераховані вище лінгвістичні 
традиції та школи таким самим чином 
інтерпретували положення Ф. де Со-
сюра та Бодуена де Куртене про те, що 
мова це  – структура, а не субстанція 
[10, с. 86]. У сенсі трактування мови й 
значення слова як структурно-семан-
тичного утворення варто згадати 
Львівсько-Варшавську логіко-філо-
софську школу, котра діяла в 20-30-х 
роках ХХ-го ст. у Львові, Варшаві й 
Кракові та досліджувала також про-
блеми семантики. Проблеми значення 
вивчали та досліджували в Львівсько-
му університеті, зокрема підґрунтя 
своєї філософської доктрини – логіко-
семантичну концепцію смислу, Є. Ай-
дукевич, найповніше виклав у голо-
вній теоретичній праці “Język i 
poznanie» стверджуючи, що смисл ма-
ють всі слова та вислови, які можуть 

називати один і той самий предмет [1, 
с. 309-348].

Звернімо увагу на те, що досягнен-
ня дескриптивної лінгвістики у ви-
вченні структури мови й значення сло-
ва, дали витоки в дослідження та трак-
тування внутрішньої форми слова. 
У мовознавчій традиції, феномен вну-
трішньої форми дав змогу зрозуміти 
чому в мові існують численні денотати 
на позначення одного й того самого 
предмету й навпаки, чому одне слово 
може позначати різні предмети. О. По-
тебня, оперуючи поняттям «внутріш-
ня форма», вважав що, саме вона відо-
бражає процес утворення нового сло-
ва та його значення [8, с. 29].

Спираючись на концепцію тракту-
вання значення, як низку узагальне-
них та диференційних ознак, лінгвісти 
частіше синтезують різні погляди та 
доходять таких його визначень:

• значення  – це предмет, котрий 
номінується (Рассел, Фреґе);

• значення – це інваріанта інформа-
ції (Головін, Нарський, Падучева);

• значення  – це відношення між 
знаком і поняттям (Болінджер, 
Вайсґербер);

• значення  – це спроба вивести 
його дефініцію (Апресян, Бірвіш, 
Уфімцева).

Поділяючи думки авторитетних 
вчених, насмілимося сформулювати 
своє розуміння значення  – як низки 
семантичних компонент, як мінімум 
ознак, які роблять слово зрозумілим у 
певній мовленнєвій актуалізації й да-
ють змогу функціювати в спеціально-
му дискурсі [5, с. 62].
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Логічно, що, у процесі мислення, 
комунікант виокремлює, абстрагує й 
фіксує в словах лише ті ознаки, які є 
найрелевантнішими. Дослідження 
сутності значення в термінах узагаль-
нених сем вважаємо і продуктивним, і 
перспективним, як у сенсі визначення 
семантичної сутності кожної семи, так 
і в закономірності її функціювання. 
Значення, як компоненти системи 
мови, ґрунтується на узагальненні ви-
соко абстрактних понять у вигляді се-
мантико-диференційних ознак, які 
вживаються для диференціації різних 
понять і утворення практично необме-
женої кількості смислів [3].

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Зазначимо, що дослі-
дження феномену інваріантного зна-
чення, стимульоване відсутністю на-
лежного його висвітлення в мовознав-
чій традиції, його суть не знайшла 
адекватного висвітлення в наукових 
розвідках. Вважаємо, що можливим є, 
у перспективі, застосування комплек-
сної методики, побудованої на ґрунті 
семантичного диференціалу, який пе-
редбачає вивчення не лише структур-
но-семантичних, але й функційно-кон-
цептуальних властивостей феномену 
семантичної інваріанти. Це вносить 
спеціальний інтерес у подальше ви-

вчення концептуального простору гу-
манітарних терміносистем, що має 
прикладне значення у вивченні фахо-
вих галузевих терміносистем.
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Тексти різних жанрів преси перед-
бачають переконливе відображення 
подій сьогодення та вплив на емоційну 
сферу особистості читача чи слухача 
через інформування його про навко-
лишню дійсність. Спрямування на 
емоційний стан адресата зумовлює ви-
користання адресантом експресивних, 
емоційно-забарвлених, оцінних мов-
них засобів. Афоризми виступають за-
собом вираження авторського став-
лення до запропонованої інформації і 
водночас засобом прямого впливу на 
читача чи слухача, що має на меті спо-
нукати його до дії, змінити його зна-
ння на рівні образних уявлень, викли-
кати певні естетичні почуття, вплину-
ти на його світогляд тощо.

Прагматична інформація, що реа-
лізується через афоризми, виявляєть-
ся з урахуванням як мовної специфі-
ки цієї одиниці, так типу прагматич-
ного контексту. Аналіз фактичного 
матеріалу засвідчив, що афоризми ви-
ступають елементами різноманітних 
прагматичних контекстів. Дуже часто 
афоризми використовуються в засо-
бах масової інформації з метою пояс-
нення якоїсь думки. Так, Д. Кемерон, у 
своїй промові про силу віри, її роль у 
житті людини, вживає наступний 
афористичний вислів: “Faith motivates, 
galvanises, compels and inspires, not to 
exclude but to embrace; not to provoke 
conflict but to try to do good. This is faith 
in action”. Політик часто був свідком 
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The article is devoted to the study of pragmatic peculiarities of aphorisms in the 
speeches of American and British politicians. The author analyzes the political speeches 
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справжньої віри, яка приносить ре-
зультати: “The seed fell on good soil and 
yielded sixty or a hundred fold”[1].

Для того, щоб вплинути на свідо-
мість молоді США та спонукати їх до 
роздумів про те, які риси характеру їм 
слід виховувати в собі, Б. Обама цитує 
Роберта Кенеді: “The world demands the 
qualities of youth; not a time of life but a 
state of mind, a temper of the will, a quality 
of the imagination, a predominance of 
courage over timidity, of the appetite for 
adventure over the love of ease” [2].

Вустами Б.  Обами Мартін Лютер 
Кінг застерігає людство, зокрема, гро-
мадян США від зростання несправед-
ливості і закликає до боротьби за 
справедливість: “Injustice anywhere is a 
threat to justice everywhere.” (by Martin 
Luther King); “The inseparable twin of 
racial justice is economic justice.” (by 
Martin Luther King); “The arc of the 
moral universe is long, but it bends towards 
justice.” (by Martin Luther King) [2].

Крім того, на думку Б.  Обами, не-
зважаючи на те, що невирішені про-
блеми залишаються у минулому, вони 
дають про себе знати у майбутньому і 
вимагають вирішення, особливо, якщо 
вони пов’язані з боротьбою за рівність 
прав людей: “The past isn’t dead and 
buried. In fact, it isn’t even past” (by 
William Faulkner) [2].

Функцію поради у промові Б. Оба-
ми виконує наступний афористичний 
вислів: “To fight out a war, you must 
believe something and want something 
with all your might” (by Oliver Wendell 
Holmes). Цю саму функцію у промові 
М.  Тетчер виконує вислів:“Never 

prophesy, especially about the future” (by 
Sam Goldwyn). Як спроба підтримати 
громадян своєї країни звучить нижче 
поданий афористичний вислів тепе-
рішнього президента США: “That’s why 
I’m in this race. Not just to hold an office, 
but to gather with you to transform a 
nation” [2].

Політик хоче залучитися підтрим-
кою громадян своєї країни, тому що 
без підтримки народу, як він зазначає, 
його зусилля будуть марними. Такої ж 
думки дотримувався Гарі Трумен, яко-
го цитує Б.  Обама: “No President could 
ever hope to lead our country, or to sustain 
the burdens of this office, save the people 
helped with their support” [2].

Якщо народ підтримує керівництво 
своєї країни, констатує президент 
США, то це свідчить про дух патріо-
тизму в державі: “Patriotism is supporting 
your country all the time, and your 
government when it deserves it” (by Mark 
Twain). Почуття патріотизму, переко-
нує Б.  Обама, слід виховувати в під-
ростаючому поколінні ще змалку: 
“Patriotism starts as a gut instinct, a loyalty 
and love for country rooted in earliest 
memories.”; “Patriotism must, if it is to 
mean anything, involve the willingness to 
sacrifice  – to give up something we value 
on behalf of a larger cause.”; “Patriotism 
involves not only defending your country 
against external threat, but also working 
constantly to make it a better place for 
future generations”. Цитуючи А.  Лін-
кольна, екс-президент США дає зрозу-
міти своїм співвітчизникам чого він 
від них очікує: “I like to see a man proud 
of the place in which he lives. But I also like 
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to see a man live so that his place will be 
proud of him” (by Abraham Lincoln) [2].

Вселяють надію у світле майбутнє 
та викликають патріотичні почуття 
наступні афоризми Б. Обами:

“We are a people of hope.” (by Bobby 
Kennedy);

“No matter how many cities burned 
with violence, no matter how persistent the 
poverty or the racism, no matter how far 
adrift America strayed, hope will come 
again.” (by Bobby Kennedy);

“The source of our confidence is the 
knowledge that God calls on us to shape an 
uncertain destiny.” (by Barack Obama) [2].

Використання афоризмів у промо-
вах політиків відіграє значну роль у 
реалізації прагматичного ефекту і ар-
гументованості висловлення. Ці оди-
ниці виражають оцінку висловлення 
мовцем, передають ступінь його впев-
неності у правильності свого суджен-
ня і можуть вживатися в ситуації ви-
бору чи прийняття рішення:

“Those who don’t believe in the potential 
of government should not be trusted to 
form one.” (by David Cameron);

“The first rule of politics: there are no 
rules. You make your own luck.” (by David 
Cameron);

“Past patterns are not doing very well in 
predicting the current state of the world” 
(by Paul Gronke) [1].

Однією із рис справжнього міністра 
має бути звичка дотримуватися мо-
ральних принципів, що є ознакою ви-
хованості та високоосвіченості люди-
ни. Т.  Блер вносить до списку справ-
жніх міністрів імена таких політиків 
як Джанет Андерсон, Джордж Говарт 

та Майк Хол  – попередники Т.  Блера, 
які гідно і без образ звільнили свої по-
сади для колег з іншої партії. Свою 
думку стосовно цього політик аргу-
ментує наступним афоризмом: “Good 
ministers never forgot their principles when 
in office; and they never discovered them 
when they left office”[3].

Вищезгадані політики, на думку 
Т.  Блера, є справжніми міністрами 
ще через те, що у своїй діяльності 
вони керуються інтересами людей, 
законами справедливості та мораль-
ними принципами: “The true believer 
believes in social justice, in solidarity, in 
help for those not able to help themselves”. 
Вони, за твердженням Т.  Блера, не 
вважають виборчі перегони бороть-
бою за виживання: “The race can’t just 
be to the swift and survival for the 
strong”[4].

Прагматичне спрямування вислов-
лення спонукає адресанта по-своєму 
вирішувати проблеми відбору та ком-
бінування мовних засобів. Важливим 
чинником, який визначає вибір змісту 
висловлення та способу його формаль-
ного представлення, є комунікативна 
мета, яку переслідують мовці під час 
спілкування. Для її реалізації адресант, 
зазвичай, використовує мовні засоби, 
спрямовані на виділення певних се-
мантичних відмінностей.

Так, наприклад, завдяки особли-
востям своєї семантики, а саме при-
сутності оцінного компонента, афо-
ризми можуть вживатися в певних 
мовленнєвих ситуаціях як поради, ре-
комендації, прохання. Непряма спо-
нукальна інформація, яка передається 
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через ці одиниці, сприяє ефективності 
комунікативного акту, оскільки імплі-
цитне спонукання під час спілкування 
має особливий психологічний вплив 
на адресата, примушуючи його проа-
налізувати ситуацію, що склалася, і 
зробити висновок про необхідність 
тієї чи іншої дії:

“It is time for change so that we can 
meet the world›s millennium development 
goals. We do this best when we all join 
together in common cause.” (by Tony 
Blair);

“People will lose faith in us only if first 
we lose faith in ourselves.” (by David 
Cameron) [1];

“This is not a time for conventional 
thinking or outdated dogma but for the 
fresh and innovative intervention that gets 
to the heart of the problem” (by Gordon 
Brown).

У лаконічній афористичній формі 
висловлює поради своїм колегам-по-
літикам Маргарет Тетчер: “Prosperity 
comes not from grand conferences of 
economists but by countless acts of personal 
self-confidence and self-reliance.”; “Without 
a healthy economy we cannot have a 
healthy society. Without a healthy society 
the economy will not stay healthy for long” 
[4].

Застерігаючи від руйнівних наслід-
ків інфляції, Залізна Леді використовує 
наступні афористичні вислови: 
“Inflation destroys nations and societies as 
surely as invading armies do. Inflation is 
the parent of unemployment. It is the 
unseen robber of those who have saved.”; 
“Human dignity and self-respect are 
undermined when men and women are 

condemned to idleness. The waste of a 
country’s most precious assets – the talent 
and energy of its people  – makes it the 
bounden duty of government to seek a real 
and lasting cure”[4].

Через використання афоризмів 
М. Тетчер намагається переконати слу-
хачів, що добробут Великої Британії 
залежить від енергійності, ініціатив-
ності її громадян, зокрема, політиків, 
які пишаються своєю країною: “And a 
great nation is the voluntary creation of its 
people  – people composed of men and 
women whose pride in themselves is 
founded on the knowledge of what they can 
give to a community of which they in turn 
can be proud.”; “When the state grows too 
powerful, people feel that they count for less 
and less”[4].

Афоризми часто використовуються 
з дидактичною метою. Так, Ґордон Бра-
ун закликаючи молодь займатися 
спортом, наводить їм в приклад девізи 
відомих спортивних шкіл та футболь-
них команд: “I will try my utmos” (Gor-
don Brown’s school).; “Rise to the Ligh”, 
“No goal is beyond our reach”, “The best in 
everyon”, “Achievement beyond expecta-
tion”, “Excellence through endeavour”, “To 
strive and achieve is to succeed”.; “Victory 
through togetherness”. (Arsenal’s motto), 
“To dare is to do” (Tottenham’s motto).; “By 
skill and hard work” (Blackburn’s motto), 
“Nothing but the best is enough” (Everton’s 
motto). Прагматичний потенціал цих 
афористичних висловів полягає у 
тому, що завдяки своєму емоційному 
впливу на адресата, вони надихають, 
вселяють дітям віру у їхні можливості 
та успіх.
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Eкс-прем’єр-міністр Великої Брита-
нії також використовує афоризми для 
того, щоб пояснити свої погляди: 
“Education makes it possible for young 
people to bridge the gap between what they 
are and what they have it in themselves to 
become.” (by Gordon Brown); “Sports 
makes friends out of strangers. It can turn 
outcasts into insiders and children who 
might fear they are misfits into part of the 
group. And instead of exaggerating 
differences, it brings people from different 
backgrounds closer together” (by Gordon 
Brown). Як застереження можна трак-
тувати наступний афоризм: “Great 
failure is not the child who doesn’t reach 
the stars, but the child who has no stars to 
reach for” (by Gordon Brown) [3].

Аргументи на користь спорту Ґ. Бра-
ун наводить, використовуючи афориз-
ми, в яких він наголошує на важливості 
спорту у нашому житті: “Competition is 
the spice of life and it finds its purest expression 
in sport.”; “It does not matter if you are not 
the best just as long as you are always striving 
to be better. It does not matter if you do not 
win, just as long as you are always giving 
everything to be the winner”.

Розмірковуючи про спорт, Дж. Буш 
попереджує, що cпортивна кар’єра ви-
магає великих зусиль, відповідальнос-
ті, а також сили волі: “Olympians don’t 
rest on their laurels  – they wear them. 
Being a champion takes character. It also 
entails responsibility”.

В афористичній формі Д.  Кемерон 
дає поради як вибирати життєві цін-
ності та орієнтири, наголошуючи на 
тому, що багатство є ніщо порівняно з 
сильним характером:

“The size of your wealth mattered less 
than the strength of your character; that a 
life of joy and fulfilment could be lived in 
the service of others; and that to be tested 
by adversity is not a fate to be feared but a 
challenge to be overcome.” (by David 
Cameron) [1].

У промові Д.  Кемерона, присвяче-
ній зовнішній політиці Великої Брита-
нії, простежуються афоризми-закли-
ки: “Because times are new, we must think 
anew. We must leave behind yesterday and 
embrace tomorrow” (by David Cameron) 
[1].

Декларативна форма надає вислов-
люванням більшої сили для маніпуля-
ції та досягнення поставленої адре-
сантом мети. Саме тому у своїй про-
мові, присвяченій питанням зовніш-
ньої політики США, Кoндоліза Райз 
використовує афоризми-декларації, 
щоб максимально вплинути на свідо-
мість американців: “As we fight to make 
the world safer, we must work to make it 
better”.

Афористичні вислови допомагають 
їй водночас переконати і закликати до 
боротьби проти несправедливості та 
тероризму, до поширення ідей гума-
нізму, серед яких провідне місце посі-
дають ідеї миру та свободи:

“Human dignity is embodied in the free 
choice of individuals.”;

“The God who gave us life, gave us 
liberty at the same time.” (by Thomas 
Jefferson);

Прагматичний аспект вивчення 
афоризмів передбачає їх дослідження 
у мовленні з метою досягнення най-
більш ефективного вираження думки 
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та впливу на поведінку людини. Він 
також робить оптимальною оцінку 
мовцем явищ, предметів, подій і вчин-
ків, що потрапили до сфери цієї кому-
нікативної ситуації. Так, функцію 
оцінки виконують такі афористичні 
вислови Кондолізи Райс:

“Democracy is the most likely way to 
ensure that women have an equal place in 
society and an equal right to make the 
basic choices that define their lives.”;

“Democracy is the most realistic path to 
lasting peace among nations. In the short 
run, there will surely be struggles and 
setbacks”.

Призначенням афоризмів-настанов 
у промовах держ-секретаря США є 
переконати, спровокувати, підштов-
хнути до дії: “History does not just 
happen; it is made. History is made by men 
and women of conviction, of commitment 
and of courage, who will not let their 
dreams be denied”.

Інколи афористичні висловлюван-
ня політиків набувають декларативної 
форми. Такі афоризми мають велику 
маніпулятивну силу: The government 
must listen and the government must 
learn.” (by Gordon Brown); “Labour must 
be the rock of stability and fairness upon 
which people stand.” (by Gordon Brown).

Функцію констатації фактів вико-
нують наступні афоризми:

“Foreign policy in today’s world is not 
about fine words; it’s about delivering 
concrete results where it matters.” (by Jack 
Straw);

“It’s a function of financial markets that 
people make loads of money out of the 
misery of others.” (by David Cameron) [1];

“The nation cannot prosper long when 
it favors only the prosperous.” (by Barack 
Obama);

“No one takes pleasure from people 
making money out of the misery of others, 
but that is a function of capitalist markets” 
(by Gordon Brown).

Досить часто в засобах масової ін-
формації афоризми використовуються 
з метою надання поради: “Don›t lose 
heart from that; take heart from it (cut of 
help for the world’s poor).” (by Tony Blair); 
“Let liberty stand up for the law-abiding.” 
(by Tony Blair).

Підбадьорюють наступні афорис-
тичні висловлювання американських 
та британських політиків:

“We abandoned the ridiculous, self-
imposed dilemma between principle and 
power.” (by David Cameron) [1];

“We never give up, we never quit, we 
never hide from history, we make history!’’ 
(by John McCain).

Одним із джерел створення афо-
ризмів є Декларація про незалежність 
США. Афористичні вислови з неї час-
то простежуються в промовах прези-
дентів цієї країни. Ці вислови (втілен-
ня мудрості і прагнень пращурів), 
озвучені лідером країни, вселяють в 
американців надію на краще майбутнє: 
“We hold these truths to be self-evident, 
that all men are created equal. That they 
are endowed by their Creator with certain 
unalienable rights, that among these are 
Life, Liberty and the pursuit of Happiness” 
(the Declaration of Independence).

У промовах англійських політиків 
часто використовуються цитати із різ-
них священних книжок. Імперативи 
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релігійних книжок виконують функ-
цію переконання, заклику до дії. Циту-
вання священних книжок євреїв 
(Торі), індусів (Веди), буддистів про-
стежуються у промові Т.  Блера, при-
свяченій національній молитві. Метою 
цих афоризмів є навчити людей гуман-
ного ставлення одне до одного, яке за-
вжди цінується у всіх релігіях і всіма 
народами: “That which is hateful to you, 
do it not unto your neighbour.”; “Living 
beyond the reach of I and mine.”; “God’s 
bounties are common to all. It is we who 
have created divisions.”; “After practising 
enlightenment you must go back to practise 
compassion.; “No prophet is accepted in his 
own country” (Luke 4:24).

Афоризми Святого Письма часто ви-
користовує Б. Обама. Завдяки цьому його 
промови звучать досить переконливо: 
“What doth the Lord require of thee, the verse 
tells us, but to do justly, and to love mercy, and 
to walk humbly with thy God?” (Book of 
Micah, Chapter 6, verse 8).; “Whoever hears 
these words of mine, and does them, shall be 
likened to a wise man who built his house 
upon a rock: and the rain descended, and the 
floods came, and the winds blew, and beat 
upon that house, and it fell not, for it was 
founded upon a rock” (Matthew 7: 24-25).

Біблійні афористичні вислови інко-
ли цитує і колишній президент США 
Джордж Буш: “Greater love hath no man 
than this, that a man lay down his life for 
his friends” (New Testament: St John 
ch.15 v. 13).; “Blessed are they that mourn, 
for they shall be comforted” (New 
Testament: St. Matthew ch. 5 v. 3).

Таким чином, дослідження афориз-
мів у промовах відомих політиків Ве-
ликої Британії та США свідчить про 
великий прагматичний потенціал афо-
ристичних висловлювань. Вони є еле-
ментами різноманітних прагматичних 
контекстів та знаряддям мовленнєвої 
дії. Афоризми використовуються адре-
сантом з метою переконати адресата у 
правильності свого судження, спону-
кати його до дій, дати пораду, а також 
оцінку подіям чи ситуації, що склала-
ся. При цьому афористичні висловлю-
вання виконують функції пояснення, 
констатації, аргументації, передбачен-
ня, застереження, підбадьорення, про-
гнозу тощо.
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1. www.telegraph.co.uk
2. www.obamaspeeches.com
3. http://mccain.senate.gov/public
4. www.number10.gov.uk
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Дослідження з теорії прецедентнос-
ті розкривають широкий спектр пи-
тань: сутнісні ознаки прецедентних 
імен (І. Богданова, О. Ільченко, Т. Кос-
меда), їхні когнітивні та комунікативні 
характеристики (Ю. Великорода), осо-
бливості їхнього функціонування в 
текстах різних стилів (А. Гузак, О. Най-
дюк). Однак лінгвокультурна специфі-
ка прецедентних імен часто залиша-
ється поза увагою мовознавців. Акту-
альність дослідження саме цього ас-
пекту прецедентних імен зумовлена 
їхньою роллю в міжкультурній кому-
нікації – ці одиниці стають транслято-
рами лінгвокультурної інформації. Ви-
вчення прецедентних імен у текстах 
промов політичних лідерів різних дер-
жав розкриває культурно значущі іме-
на для різних суспільств, а їхнє зістав-
лення – дає змогу виявити точки пере-
тину в лінгвокультурній інформації. 

Так, дослідження спільних прецедент-
них імен для українського, польського 
та французького політичних дискурсів 
дозволить виявити «точки дотику», а 
вивчення особливостей їхнього зміс-
тового навантаження та функціону-
вання сприятиме творенню ефектив-
ної міжкультурної комунікації. Тому 
мета статті – розкрити склад, змістові 
та функціональні особливості універ-
сально-прецедентних імен у текстах 
промов українською, польською та 
французькою мовами. Завдання: 1) ви-
вчити місце універсально-прецедент-
них імен у системі прецедентних оди-
ниць; 2) розкрити змістові та функціо-
нальні особливості виявлених універ-
сально-прецедентних імен.

За джерельну базу дослідження об-
рано тексти промов президентів Укра-
їни (203  промови), Польщі (200  про-
мов) та Франції (198 промов) за період 

УНІВЕРСАЛЬНО-ПРЕЦЕДЕНТНІ ІМЕНА В ПРОМОВАХ 
ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ УКРАЇНИ, ПОЛЬЩІ ТА ФРАНЦІЇ: 
ЗМІСТОВІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рослицька М. В.
аспірантка кафедри загального мовознавства  
Львівський національний університет ім. і. Франка

У статті досліджено змістові та функціональні особливості універсально-пре-
цедентних імен в текстах промов президентів України, Польщі та Франції за пе-
ріод з 1991 по 2016 рр. Методом зіставлення виявлено набір одиниць зі сфер «Іс-
торія» 7 одиниць), «Політика» 5 одиниць) та «Релігія» 4 одиниці). Вивчено типові 
контексти вживання універсально-прецедентних одиниць в промовах. Розкрито 
їхню роль у техніках впливу на суспільство як адресата висловлювання.

Ключові слова: соціолінгвістика, політична комунікація, прецедентне ім’я, 
універсально-прецедентне ім’я.
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з 1991 по 2016 рр. Матеріалом для ана-
лізу послужили 290  одиниць преце-
дентних імен, з них 104 одиниці укра-
їнською мовою, 121  – польською та 
65 – французькою.

У дослідженні використано такі ме-
тоди аналізу: описовий метод поспри-
яв характеристиці й каталогізації 
сфер-джерел та тематичних груп ви-
явлених прецедентних імен; зіставний 
аналіз дозволив виявити універсаль-
но- та національно-прецедентні імена, 
а також спільні та відмінні ознаки їх-
ньої формальної реалізації; контек-
стний аналіз дозволив виокремити ко-
нотативні елементи цих одиниць у ви-
словлюванні.

Універсально-прецедентні імена в 
системі прецедентних одиниць

У сучасному мовознавстві преце-
дентне ім’я (далі – ПІ) визначають як 
індивідуальне ім’я, географічну чи іс-
торичну назву, пов’язані або з широ-
ковідомим текстом (прецедентним 
текстом культури), або з прецедент-
ною ситуацією  [1, 246]. Внутрішню 
диференціацію усіх прецедентних 
імен здійснюють за параметром сту-
пеня їх зрозумілості, тому виокрем-
люють: соціумно-прецедентні, націо-
нально-прецедентні та універсально-
прецедентні імена. Соціумно-преце-
дентні імена  – відомі будь-якому 
пересічному представнику того чи 
іншого соціуму (конфесійного, про-
фесійного тощо) та входять до колек-
тивного когнітивного простору  [2]. 
Національно-прецедентні імена без-
посередньо пов’язані з універсумом 
культури – сукупністю усіх феноменів 

(предметів культури, прецедентних 
імен, прецедентих феноменів та тек-
стів), які характерні для певної куль-
тури, тобто теоретично відомі і зрозу-
мілі національній спільноті. Універ-
сально-прецедентні імена пов’язані з 
культурними універсаліями як спіль-
ними для всіх культур мовними та 
концептуальними елементами, які з 
одного боку звернені до зовнішнього 
світу, а з іншого  – до національних 
культур [1]. Так, універсально-преце-
дентні імена – це ті одиниці, які зро-
зумілі представникам різних лінгво-
культурних спільнот.

Говорити про зрозумілість тих чи 
інших одиниць можна лише опираю-
чись на розуміння адресатом слів 
адресанта. У комунікативній лінгвіс-
тиці розуміння трактують як процес 
встановлення адресатом смислу дис-
курсу (тексту), усвідомлення автор-
ських стратегій та інтенцій [3]. Умовою 
ефективної комунікації, що залежить 
від встановлення смислу сказаного, є 
знання комунікантами коду (мови) і 
позакодові (фонові) знання, тобто екс-
тралінгвальні знання, визначені пев-
ною культурою.

Отже, універсально-прецедентні 
імена  – назви відомі середньостатис-
тичним мовцям і входять в «універ-
сальний» когнітивний простір (когні-
тивну базу). Диференціація цього типу 
прецедентних імен та наповнення при-
кладами корпусу є доволі умовним, 
оскільки абсолютно універсальних 
прецедентних імен, зрозумілих усім 
освіченим людям, швидше за все, не-
має. Тому погоджуємося з думкою, 
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Т.  Чрділелі, що універсальність пре-
цедентної одиниці варто трактувати 
як її теоретичну впізнаваність пред-
ставниками різних культур [4].

2. Змістові та функціональні осо-
бливості універсально-прецедентних 
імен

В дослідженні пропонуємо інший 
підхід до виокремлення цього пласту 
одиниць  – емпіричний. Алгоритм до-
слідження представлений такими кро-
ками: виявлення прецедентних імен у 
текстах промов президентів України, 
Польщі та Франції; зіставлення вияв-
лених у текстах кожної з лінгвокультур 
одиниць. Саме виявлені спільні імена і 
є універсально-прецедентними. Окрім 
факту присутності певного прецедент-
ного імені в мовленні представників 
різних лінгвокультур, вважаємо за не-
обхідне брати до уваги також особли-
вості формального вираження та кон-
текстного оточення прецедентного 
імені, оскільки типові риси функціону-
вання одиниць дають вірогідніші під-
стави розглядати їх як універсальне 
явище.

Виявлено, що у складі універсаль-
но-прецедентних імен представлені 
сфери «Історія» 7  одиниць), «Політи-
ка» 5 одиниць) та «Релігія» 4 одиниці). 
Вони визначені універсальними риса-
ми дискурсу президента, домінуван-
ням політичних тем, зорієнтованістю 
на історичне минуле та релігійний 
компонент з метою впливу на адреса-
та. Детально розглянемо одиниці зі 
сфери-джерела «Історія» та «Релігія».

Сфера-джерело «Історія». Універ-
сально-прецедентнмии іменами зі сфе-

ри-джерела «Історія» є: Аушвіц / 
Auschwitz / Auschwitz, І світова війна / I 
wojna światowa / Grande guerre, ІІ Світо-
ва війна / II wojną światowа / Seconde 
guerre mondiale, Голокост / Holokaust / 
Holokaust, Гітлер / Hitler / Hitler, Сталін 
/ Stalin / Stalin, Черчіль / Churchill / 
Churchill, Холодна війна / Zimna wojna / 
La Guerre Froide.

ПІ Аушвіц / Auschwitz / Auschwitz, 
спільне для В. Януковича, П. Порошен-
ка, Л.  Качинського, Б.  Коморовського, 
Ж.  Ширака, Ф.  Олланда. Умови вжи-
вання цього імені однотипні  – у про-
мовах, присвячених пам’яті жертв Голо-
косту, або у зверненнях до єврейської 
громади (Л. Качинський, Ж. Ширак).

Контексти вживання цього імені 
ілюструють тенденцію до його ототож-
нення з ПІ Голокост: Але всі ми чітко 
розуміємо, що Бабин Яр  – це одна із 
найглибших ран, один із найважчих 
спогадів про Голокост, про цю безпре-
цедентну в історії людства катастрофу, 
про спробу фізично винищити весь 
народ із корінням, заглибленим в Бі-
блію. У цьому сенсі з Бабиним Яром 
співмірний хіба що Аушвіц (П.  Поро-
шенко). Політик прирівнює події в 
українському Бабиному Яру (урочище, 
в якому здійснено масові страти євре-
їв) із одним із найбільших концентра-
ційних таборів – Аушвіцем. Експлікує-
мо зміст висловлювання: «У цьому 
сенсі (кількість страчених євреїв) з 
Бабиним Яром (розстрілами в урочи-
щі) співмірний хіба що Аушвіц» (масо-
ві страти євреїв в концтаборі). Анало-
гія здійснюється між ПІ Аушвіц та Ба-
бин Яр. Так, як і ПІ Голокост, 
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ПІ  Auschwitz наділяють символічним 
значенням, підкреслюючи його значу-
щість: Według niego, Auschwitz jest 
jednym z najboleśniejszych symboli 
Holokaustu.  – Symbolem zagłady Żydów, 
Romów, Sinti tylko, dlatego że byli Żydami, 
Romami i Sinti (Б.  Коморовський). 
У  висловлюванні ПІ Аушвіц розвиває 
нове співзначення (додаткове значен-
ня, яке мовний знак отримує в тексті) і 
стає символом винищення євреїв, ро-
мів та синті. Інші рейди підуть, інші 
арешти. У висловлюванні.

ПІ І світова війна / I wojna światowa 
/ Grande guerre. Умови використання 
цього прецедентного імені неоднорід-
ні: промова у День пам’яті жертв Голо-
домору (П. Порошенко), промова біля 
могили Невідомого Солдата (Л.  Ка-
чинський), промова на Національному 
святі (Н.  Саркозі), промова у Новій 
Каледонії (Ф. Олланд).

Однак контексти вживання цього 
ПІ демонструють тенденцію до вико-
ристання його як мірила кількості 
жертв. Наприклад, у зіставленні з ча-
сом більшовицького режиму: Число 
жертв у сталінській війні проти укра-
їнців перевищило загальну кількість 
жертв Першої світової війни у всіх 
країнах, які брали в ній участь! (П.По-
рошенко); проведенні аналогії між 
Першою та Другою світовими війнами 
Ce matin, sur les Champs Élysées, avec des 
jeunes de 79  autres pays, quatre jeunes 
Djiboutiens ont rendu hommage aux 
victimes de la Grande guerre, ces morts au 
combat qui dorment pour l’éternité des 
plaines du nord de la France et de Belgique, 
dans ces nécropoles où Pascale et moi nous 

sommes souvent recueillis (Н. Саркозі).
ПІ ІІ Світова війна / II wojną 

światowа / Seconde guerre mondiale. Це 
ПІ зафіксоване у текстах трьома мова-
ми. Тематика та умови виголошення 
промов різноманітні, наприклад: у Ви-
ступі на сесії Загальних зборів Акаде-
мії аграрних наук (Л. Кучма), у промові 
перед могилою Невідомого Солдата 
(Л.  Качинський), у промові на кладо-
вищі Бель Ер (Н. Саркозі).

Контексти вживання цього ПІ де-
монструють типові способи його ви-
користання: 1) накопичення інформа-
ції про катастрофи у світовій та націо-
нальній історії: Ще одного такого ви-
пробування, яким було для 
українського народу XX сторіччя, він 
би вже, мабуть, не витримав. Страшна 
руїна громадянської війни, голодомор 
тридцять третього, криваві репресії 
тридцять сьомого, Друга світова війна 
(Л.  Кравчук); Te dwadzieścia lat to lata 
wielkie. Po nich przyszła II wojna 
światowa, miliony ofiar, potężne 
antyhitlerowskie podziemie, wspaniałe 
powstanie warszawskie, akcja «Burza», 
powojenny opór przeciwko komunizmowi 
(Л. Качинський); 2) вписування у пере-
лік героїчних перемог: У наших пере-
могах є дух і залізо. Хотин. Жовті 
Води. Конотоп. Маківка. І Курська 
дуга. І битва за Київ. Бої проти фашиз-
му і бої за незалежність у час Другої 
світової війни. У наших перемогах  – 
тисячолітня традиція. Від Володими-
ра Великого та Ярослава Мудрого. До 
Богдана Хмельницького, Пилипа Орли-
ка, Тараса Шевченка і Івана Франка 
(В. Ющенко); Mais comme je l’avais dit à 
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Bamako, la France a aussi en intervenant 
au Mali, avec les Africains, payé sa dette, la 
dette que nous avions contractée à l’égard 
des tirailleurs sénégalais qui étaient venus 
lors de la Première guerre puis, dans 
d’autres conditions, lors de la Seconde 
guerre mondiale, pour libérer la France 
(Ф. Олланд). Отож, висловлювання де-
монструють, що політики часто гово-
рять про Другу світову війну. Існує 
тенденція до використання цього ПІ у 
протилежних контекстах: катастрофа і 
перемога.

ПІ Голокост / Holokaust / Holocaust 
(Shoah). Це ПІ функціонує у промовах 
В.  Ющенка, В. Януковича, Л.  Качин-
ського, Б. Коморовського, Ж. Ширака, 
Н.  Саркозі, Ф.  Олланда в різних умо-
вах: у промові з нагоди Дня незалеж-
ності (В. Ющенко), під час відзначення 
початку Другої світової війни (Л.  Ка-
чинський), у Меморіалі жертвам Голо-
косту (Ф.  Олланд). Зазначимо, що у 
французькій мові і лінгвокультурі по-
ряд із терміном  Holocauste функціонує 
термін Shoah (від гебр. האוש).

Контексти вживання цієї одиниці 
виявляють тенденцію до використан-
ня ПІ Голокост як добре відомого і ви-
знаного тоталітарного злочину, який 
порівнюють з менш відомими злочи-
нами національного масштабу, напри-
клад, Голодомором та розстрілами в 
Катині: Злочин Голодомору прямо 
проклав шлях до злочинів Другої сві-
тової війни, і в своїй диявольській 
суті  – до злочину Голокосту 
(В.Ющенко). У висловлюванні Голодо-
мор визначено як передумову здій-
снення Голокосту.

Walki w kampanii wrześniowej trwały 
do Kocka, do 6  października. Po tym 
przyszła noc okupacji. Noc, której istotą 
była zbrodnia, której istotą był Oświęcim, 
istotą był Holokaust, ale i istotą był Katyń 
(Л.Качинський)  – політик проводить 
аналогію між концентраційним табо-
ром Освенцимом, Голокостом та стра-
тами біля Катиня для того, щоб під-
креслити масштаб здійснених більшо-
виками розстрілів у Катинському лісі: 
Noc, której istotą była zbrodnia (страти 
євреїв), której istotą był Oświęcim (стра-
ти євреїв у концентраційному таборі), 
istotą był Holokaust (процес пересліду-
вань і вбивств євреїв), ale i istotą był 
Katyń (страти євреїв у лісі поблизу).

Також Голокост визначають як най-
більший злочин, катастрофу (згадай-
мо, у французькій мові існує корефе-
рентна одиниця Shoah, що у перекладі 
означає «катастрофа»): Polska nie może 
tego uczynić. Nie pozwala nam na to nasza 
przeszłość, przeszłość kraju, który był 
pierwszą ofiarą II wojny światowej, kraju, 
na którego ziemiach rozegrał się jej 
największy dramat  – Holokaust (Б.  Ко-
моровський); La Shoah, le plus grand 
crime jamais connu et jamais commis dans 
l’humanité (Ф.  Олланд). У промові 
В. Януковича це ПІ розвиває символіч-
не співзначення: Як уособлення люто-
го антисемітизму і ксенофобії Голо-
кост став символом страждань єврей-
ського народу (В. Янукович).

ПІ Гітлер / Hitler / Hitler. Зазначене 
ПІ використовують Президенти Украї-
ни (Л. Кравчук, В. Ющенко, В. Януко-
вич, П.  Порошенко), всі Президенти 
Польщі та 2  Президенти Франції 
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(Н.  Саркозі та Ф.  Олланд). В усіх без 
винятку промовах політиків зазначене 
ПІ реалізує негативну оцінку.

ПІ Гітлер / Hitler / Hitler використо-
вують у промовах на різну тематику і 
в різних умовах. Тексти промов укра-
їнською і польською мовами містять 
похідні від прізвища А. Гітлера слова 
у сполученнях: гітлерівські пособни-
ки (Л.Кравчук), гітлерівський фашизм 
(В.Ющенко), гітлерівська окупація 
(В.  Янукович); hitlerowski 
okupant  (A. Дуда), hitlerowskа III Rzeszа 
(Б.Коморовський), antyhitlerowskie 
podziemie (Л.  Качинський). У наведе-
них прикладах спостерігаємо існуван-
ня імпліцитної конотативної ознаки 
‘нацистський’ у значенні прикметни-
ка гітлерівський, звідси  – вживання 
прикметника гітлерівський у значенні 
‘нацистський’. Таким чином, у вислов-
люваннях політичних лідерів ПІ Гіт-
лер часто несе значення ‘нацизм’.

ПІ Сталін / Stalin. Це ПІ використо-
вують Л.  Кравчук, В.  Ющенко, П.  По-
рошенко та Л. Валенса та А. Кваснєв-
ський. Як і ПІ Гітлер / Hitler / Hitler, ПІ 
Сталін / Stalin марковане негативною 
оцінкою.

Прецедентні імена на позначення 
диктаторів (А.  Гітлера та Й.  Сталіна) 
передають негативну оцінку, формую-
ючи ряд однотипних імен (Сталін-Ка-
ганович-Постишев у П.  Порошенка, 
Hitler-Stalin у Б. Коморовського). Пред-
ставлення імен як однотипних зумов-
лене спільною ознакою названих осіб: 
Сталін, Каганович, Постишев  – дер-
жавні діячі СРСР, які здійснювали ре-
пресії проти українського народу, 

Hitler та Stalin – найбільш сумнозвісні 
диктатори середини ХХ ст.

Універсальною рисою є те, що пре-
цедентні імена Сталін / Stalin та Гіт-
лер  / Hitler  / Hitler завжди негативно 
конотовані і дають можливість від-
межуватися від тоталітарної ідеології.

Сфера-джерело «Релігія»
Універсальними прецедентними 

іменами зі сфери-джерела «Релігія» є: 
Біблія / Biblia / Bible, Бог / Bóg / Dieu, 
Іван Павло ІІ / Jan Paweł II / Jean Paul II , 
Євангелія / Ewangelia. Універсальність 
цього набору посилена і спільністю 
вербалізації та функціонування цих 
прецедентних імен. Найчастіше пре-
цедентні імена зі сфери-джерела «Релі-
гія» постають у аргументативних кон-
струкціях.

ПІ Біблія / Biblia / Bible функціонує 
у різнотематичних промовах, найчас-
тіше його вживають польські політи-
ки: А.  Кваснєвський, Л.  Качинський, 
А.  Дуда, з українських політиків  – 
П.  Порошенко, з французьких  – 
Ф. Олланд.

Контексти вживання ПІ Біблія / 
Biblia / Bible демонструють тенденцію 
до його семантичного варіювання 
(зміни в значеннєвій структурі як роз-
витку нових співзначень), наприклад, 
у висловлюваннях Chociaż mieszkałem 
w Krakowie, chociaż tam chodziłem do 
szkoły, ale już jako dziecko czytałem 
wspomnienia uczestników Powstania 
Warszawskiego. To była moja Biblia 
(А.  Дуда); Jesteśmy za tym, aby Kartę 
Narodów Zjednoczonych traktować jak 
Biblię (А. Кваснєвський) – ПІ Biblia ви-
ражає конотативне значення ‘настіль-
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на книга’. Тексти українською та фран-
цузькою мовами не виявляють ознак 
семантичного варіювання цього пре-
цедентного імені.

ПІ Бог / Bóg / Dieu майже всі прези-
денти трьох країн вживають у різних 
широких соціополітичних контекстах: 
від промов у ООН до звернень до орга-
нів державної влади. Найчастіше зазна-
чене ПІ функціонує у сталих виразах, 
компонентом яких є теонім Бог: Сам 
Бог велів! Бог в поміч! (Л.  Кравчук), 
Слава Господу Богу! Хай Бог нам у всьо-
му допомагає! Хай допоможе нам Гос-
подь! (В. Ющенко), Нехай Бог благосло-
вить! Дякуючи Богові! (П. Порошенко), 
Niech dobry Pan Bóg pomaga nam w tej 
trudnej pracy!  (Б.  Коморовський), Bóg 
zapłać (Л.  Качинський). Такі вирази є 
вербальними маркерами релігійної по-
зиції політичного лідера – вони сигна-
лізують про віруючого мовця.

ПІ Іван Павло ІІ / Jan Paweł II / Jean 
Paul II використовують В.  Ющенко, 
П. Порошенко, усі польські президен-
ти, французький Президент Н. Сарко-
зі в різнотематичних промовах. Це ПІ 
активізує семантичні ознаки ‘Папа 
Римський’, ‘святий’, ‘поляк’. Акценту-
вання ознак залежить від адресантів 
мовлення. Президенти Польщі акцен-
тують на польському походженні 
К.  Войтили  – Івана Павла ІІ, про що 
свідчать такі формулювання: największy 
z Polaków, nasz wielki rodak, Polak. Інші 
ж політичні лідери опираються на ав-
торитет Івана Павла ІІ як релігійного 
мислителя. Ми пам’ятаємо слова Свя-
того Папи Івана Павла ІІ, який ще на-
передодні шістдесятої річниці Волин-

ської трагедії казав: «Якщо Бог про-
стив нам у Христі, тоді треба також 
людям віруючим простити взаємні 
кривди та просити прощення власних 
провин…» (П.  Порошенко) у вислов-
люванні ПІ Іван Павло ІІ виконує роль 
авторитету в контексті дискусії про 
Волинську трагедію. Jak zauważył 
papież Jan Paweł II, „Pokój i prawo 
międzynarodowe są wewnętrznie ze sobą 
związane: Prawo sprzyja pokojowi” 
(А. Дуда).

Отже, універсально-прецедентни-
ми іменами у промовах політичних лі-
дерів України, Польщі та Франції є на-
бір одиниць, спільний для текстів 
трьома мовами. Це набір прецедент-
них імен, пов’язаних з історією, полі-
тикою та релігією. Характерною рисою 
цих одиниць зі сфери-джерела «Істо-
рія» є те, що вони позначають події 
світової історії, до якої причетні краї-
ни. Спільною ознакою текстів трьома 
мовами є домінування прецедентних 
імен на позначення катастроф у націо-
нальній та світовій історії. Вживання 
подібних прецедентних імен забезпе-
чує персвазивний ефект – навіювання 
страху, що послаблює критичне мис-
лення адресатів та сприяє ефективнос-
ті впливу. Вважаємо, що імена дикта-
торів середини ХХ ст. А.  Гітлера та 
Й. Сталіна вводять у текст промов об-
раз ворога.

Універсально-прецедентні імена зі 
сфери-джерела «Політика» визначені 
спільністю геополітичної ситуації та 
векторів міжнародної політики, зі сфе-
ри-джерела «Релігія»  – спільним релі-
гійним контекстом.
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In modern society new requirements 
for language education are being in-
creased – professionally qualified special-
ists are required, the knowledge of a for-
eign language for whom is a professional 
necessity.

Increasing the status of a foreign lan-
guage as a means of communication af-
fects not only the conditions but also the 
content of education, stimulates the 
search for new approaches, moderniza-
tion of the theoretical basis for the crea-
tion of a learning system.

The teaching of a foreign language is 
oriented not on the passive knowledge 
(the ability to read and translate specialty 
literature), but on the practical use of a 
foreign language as a means of communi-
cation in the socio-cultural and profes-
sional spheres, that is, in speaking and 
listening skills teaching.

Without formed skills and listening 
comprehension skills as an integral part 
of communicative competence, full-
fledged international creative and scien-
tific contacts are impossible. As a result of 
studying the discipline of “Foreign lan-
guage”, in the field of listening compre-

hension, the student has to be able to 
perceive aurally and understand the basic 
content of simple authentic socio-politi-
cal, publicistic and pragmatic texts relat-
ing to various types of speech as well as 
highlight the required significant infor-
mation from them. As listening material 
offered to students serves as a model of 
the real language environment, conveying 
its main features, listening comprehen-
sion involves them to active speech activ-
ity. Mastering this type of speech activity 
should form students’ psychological and 
linguistic basis of necessary knowledge 
and skills for foreign language communi-
cation. Learning to listen to a foreign 
language is a type of receptive speech ac-
tivity which is difficult to master and it 
cannot be learned independently.

The problem of training in a foreign 
language listening in the professional 
sphere is especially relevant because of 
the need for the ability to listen to a for-
eign language with the participation of 
graduates of technical universities in the 
field of international relations, business 
and personal contacts. In the process of 
oral foreign language communication in 

PROFESSIONALLY-ORIENTED FOREIGN LANGUAGE 
LISTENING COMPREHENSION

Lomakina L.V.
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Ключові слова: аудіювання іноземною мовою,  мовленнєва діяльність, 
сприйняття іноземної мови на слух.

Keywords: a foreign language listening comprehension, speech activity,  an aural 
perception of a foreign language.
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the field of professional communication, 
the speaker transmits and the listeners 
receive information and the success of 
communication act depends on how pre-
cisely and fully the message is perceived. 
Consequently, there is a need to teach 
students of non-language specialties ef-
fective ways of perceiving a foreign speech 
aurally.

One of the practical tasks in the field 
of teaching listening is to teach students 
of aural perception of a foreign language 
in conditions close to the real. The rele-
vance of using authentic materials in 
teaching listening is based on their func-
tionality. Functionality should be under-
stood as their orientation towards actual 
implementation, since it is authentic ma-
terials that create the illusion of a natural 
language environment, which, according 
to many leading experts in the field of 
methodology, is a major factor in success-
ful mastering of a foreign language. The 
best result, of course, can be achieved 
through the use of audio-visual authentic 
sources. The specificity of authentic video 
materials as one of the means of teaching 
listening creates real communication situ-
ations that promotes live language learn-
ing and serves as a huge stimulus to en-
hance students’ motivation for learning a 
foreign language. Visual and graphic sup-
port is important not only for meaningful 
understanding, but also for the further 
transmission of content.

Teaching listening should be built with 
the gradual increase in the complexity of 
students’ language operations with educa-
tional material. The selection of educa-
tional material should be based on meth-

odological and linguodidactic principles 
that take into account the student’s per-
sonality and the peculiarities of the type 
of speech activity. Listening should be the 
basis of communication, the leading type 
of students’ speech activity and a means of 
foreign language communication at all 
learning stages.

Perceiving speech by ear, students are 
initially immersed in the language envi-
ronment; they form the mechanisms of 
perception and understanding of speech, 
the internal speech with use of means of 
the new language code and knowledge of 
all aspects of the language system. The in-
formation perceived by the listener be-
comes an incentive for comprehension, 
enhancing knowledge, skills and discus-
sion. This is a gradual transition from re-
ceptive to productive and communicative 
activity. For students of technical universi-
ties the ability to listen to oral presenta-
tions in the form of messages and to re-
ceive useful information from them is an 
important academic and professional skill. 
By developing students’ basic skills in the 
perception and understanding of a foreign 
language by hearing it is necessary to re-
member that communicative listening is 
aimed at forming the ability to understand 
oral speech aurally at its single presenta-
tion. The language base, skills and abilities 
formed during the listening process is the 
basis for developing a student’s ability to 
formulate thought in a foreign language.

Thus, it becomes obvious that for 
teaching listening as a complex and nec-
essary form of speech activity, the devel-
opment of new training materials that 
meet the requirements of the latest scien-
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tific achievements in the field of learning 
foreign language communication is need-
ed. It is necessary to improve educational 
and methodological complexes through 
the inclusion of video materials saturated 

with accompanying information about 
the daily realities of the relevant national 
culture, sources with records of authentic 
texts of regional studies content as well as 
professionally oriented texts. 
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Навчання іноземній мові за допо-
могою низки різних комунікативних 
заходів сьогодні відіграє значну роль і 
обумовлений різними потребами та 
інтересами. Як правило, більшість 
часу викладач говорить на занятті, 
коли пояснює матеріал, студент гово-
рить набагато меньше. Тому педагогіч-
ні підходи та шляхи повинні максимі-
зувати навчання студентів за рахунок 
студент-студентентові, а не безпосе-
редніх взаємодій між вчителями та 
учнями.

Організація студентів просто у гру-
пах недостатньо. Студентська взаємо-
дія повинна бути структурованою ці-
лями навчальних цілей. Викладачі по-
винні контролювати інтерактивну ро-
боту трьома способами: 1) 
структурування групової діяльності; 
2) навчаючи студентів навичкам, необ-
хідним для ефективної роботи в гру-
пах; 3) ходити від групи до групи, до-
помагаючи у вирішенні деяких про-
блем і переконавшись, що студенти 
залишаються на своєму завданні. Ви-
вчаючи вміння читати, писати, слуха-
ти та розмовляти англійською мовою, 
вчитель повинен навчити студентів 
використовувати fourskills під час ін-
терактивних класів [1]: – обмін інфор-
мацією; – керувати всіма групами, щоб 

вони залишалися на роботі, намагаю-
чись не використовувати рідну мову; – 
заохочення та надання внесків, 
пов’язаних із завданнями, та активної 
участі; PDF, створений із пробною вер-
сією, переконайтеся, що всі в групі ро-
зуміють, про що говорять. Викорис-
тання цих навичок допомагає студен-
там ефективно та уважно працювати 
один з одним.

Іншим завданням для вчителя є 
вирішення, скільки учнів вкладати у 
групу і які студенти повинні бути ра-
зом. Як показує практика, групи з 
трьох або чотирьох найкраще, осо-
бливо коли студенти вперше навча-
ються працювати разом. Що стосуєть-
ся питання, хто поставити до якої 
групи можуть бути групи з змішани-
ми здібностями та деякими іншими 
характеристиками (такими як, напри-
клад, стать та ін.) [2]. Потрібно надати 
одному студенту в кожній групі роль 
моніторингу членства групи в англій-
ській мові. Інший аспект групового 
менеджменту, який деякі вчителі мо-
жуть турбуватися, полягає в тому, що 
студенти можуть використовувати 
свою рідну мову під час взаємодії на-
вчання. Звичайно, їх слід знеохотити. 
Вчителі можуть здивуватися, як ви-
значити, що кожен учень дійсно зро-

СТРУКТУРА ВЗАЄМОДІЇ СТУДЕНТІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Пастушенко О.А.
Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
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бив і знав під час спільної навчальної 
діяльності. По-перше, індивідуальна 
оцінка часто є частиною інтерактив-
ного методу. Наприклад, студенти мо-
жуть бути перевірені індивідуально, 
відповідаючи на питання про матері-
ал, що вивчається в групі. По-друге, 
вчителі мають можливість оцінювати 
своїх учнів під час інших заходів. Тут 
регулярні підручники можуть бути 
адаптовані без надмірних зусиль для 
викладачів. Вчителі, які вчимося вчи-
тися учнів, можуть виступати в ролі 
глядача, слухати та записувати по-
милки студентів, які будуть розгляну-
ті пізніше, оскільки корекція помилок 
студентів та зменшує успішність ді-
яльності. Вчитель може виступати в 
ролі фасилітатора, який ходить від 
однієї групи до іншої, і він може ви-
ступати як учасник. Використовуючи 
інтерактивний метод сприяння ви-
вченню англійської мови дає такі пе-
реваги, як: – мотиваційні та ефектив-
ні результати завдяки творчій свобо-
ді;  – даєреальний спосіб наукового 
матеріалу в групах змішаних здібнос-
тей; – це сприяє максимальної актив-
ності учнів у порівнянні з іншими 
традиційними методами і діями, як-
начитування, рендеринга, кожен сту-
дент активний майже 100% часу;  – 
взаємодія в групах дає учням можли-

вість практикувати свої розмовні на-
вички без прямого контролю 
вчителя;  – Використовуючи різні 
функціональні стратегії мови та прак-
тикуючи навички з використанням 
лексичного словника, студенти відчу-
вають самоусвідомлення та впевне-
ність у собі.

Ефективність застосування інтер-
активних заходів повинна бути оче-
видна, якщо вони не є надто довгими 
(10-15 хв); керована (тобто, студентам 
слід впоратися з цим PDF-файлом; 
привабливий (цікавий, смішний, не-
звичний або навіть дурний); складний 
(створити бажання взаємодіяти); мо-
тивувати (мати певну мету); пов›язані 
з тим, що студенти недавно дізналися 
чи навчаються, і т. д. Таким чином, 
структурування студентської взаємо-
дії допомагає студентам вдосконалю-
вати академічні досягнення у вивченні 
англійської мови, створюючи дружбу 
серед них та використовуючи спільні 
навички.
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В добу інформаційних технологій 
та масового виробництва товарів на-
буває значення проблема якості виро-
бів та послуг, а також проблема враху-
вання індивідуальних особливостей 
споживачів в процесі створення виро-
бів та надання послуг. Незважаючи на 
широкі можливості вибору товарів та 
послуг завдяки масовому виробництву 
і пошуковим можливостям Інтернету 
іноді спостерігається незадоволення 
споживачів якістю деяких товарів та 
послуг. Слід зазначити також, що това-
ри і послуги не завжди можуть відпо-
відати індивідуальним потребам та 
особливостям споживачів. Ця пробле-
ма вирішується поряд з іншими шля-
хами також і за допомогою індивіду-
ального виробництва та надання по-
слуг. Індивідуальне виробництво та 
надання послуг декілька століть тому 
були головним напрямком у задово-
ленні потреб споживачів. Пізніше у 
зв’язку з розвитком масового вироб-
ництва за допомогою технічного об-
ладнання багато галузей індивідуаль-
ного виробництва зникають або ж на-
бувають значно менших масштабів. 
Індивідуальне виробництво зберіга-
ється переважно в тих галузях, де по-

трібно задовольняти індивідуальні по-
треби або там, де потрібна підвищена 
якість виробів. Тому зберігається зна-
чення того, що колись було найголо-
внішою сферою виробництва та на-
дання послуг – ремісничої діяльності.

У Німеччині реміснича діяльність 
має велике значення та займає зна-
чний обсяг у економіці країни. Хоч іс-
торично ремесло і витіснялося масо-
вим технологічним виробництвом, ба-
гато його галузей і сьогодні існує та 
викликає попит споживачів.

Технологічний розвиток сприяє 
підвищенню рівня життя людей. За-
вдяки цьому багато людей можуть до-
зволити собі задовольнити свої потре-
би не тільки товарами масового ви-
робництва, але і предметами індивіду-
ального виробництва, які враховують 
їхні індивідуальні особливості і потре-
би, а також враховують індивідуальні 
вимоги до якості. Якість стає вже 
більш широким поняттям. Це не тіль-
ки відповідність певним кількісним 
параметрам, але і естетичні якості ви-
робу, а також вплив виробу на кон-
кретну людину, на її оточення. Все це 
обумовлює значення ремесла. Ремесло, 
як ми вже зазначали, належить до важ-

РЕМІСНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ В ТЕКСТАХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ 
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ливої сфери виробництва у Німеччині. 
Тому набуває значення дослідження 
особливостей цієї діяльності. Актуаль-
ним є дослідження відображення різ-
них аспектів ремісничої діяльності в 
Німеччині в засобах масової інформа-
ції Німеччини [напр., 1]. Це публікації 
у газетах, спеціалізованих виданнях, а 
також публікації в Інтернеті (спеціаль-
ні публікації в електронній формі, а 
також дублювання публікацій з друко-
ваних засобів інформації). Реміснича 
діяльність у Німеччині пов’язана з 
професійними кваліфікаціями учнів 
(Lehrlinge, Auszubildende), підмайстрів 
(Geselle) та майстрів (Meister). Багато 
публікацій у засобах масової інформа-
ції відображають особливості профе-
сійної підготовки, професійної атеста-
ції та професійної діяльності зазначе-
них категорій фахівців. В публікаціях, 
які охоплюють культурно-історичні 
аспекти ремісничої діяльності, відо-
бражені особливості розвитку ремесел 
в Німеччині, зовнішні атрибути про-
фесійної діяльності (костюми, церемо-
нії, художнє оформлення дипломів, 
інших документів підмайстрів та май-
стрів, предмети ремісничої діяльності, 
вироби ремісників минулого як 
об’єкти колекціонування, музейної ді-
яльності). Актуальною тематикою є 
також і професійна підготовка та атес-
тування фахівців-ремісників. Це і 
труднощі підготовки, особливо для 
майстрів, які, як правило, готуються 
паралельно зі своєю професійною ді-
яльністю, за своїм віком вже не мо-
жуть розраховувати на значну під-
тримку батьків, як, наприклад, студен-

ти, в багатьох випадках вже забезпечу-
ють свої сім’ї. Дискусійною темою є 
також обговорення проблеми співвід-
ношення практичної та теоретичної 
підготовки майстрів, економічних та 
педагогічних аспектів екзаменаційної 
програми. Обговорюються також про-
блеми професійної діяльності в систе-
мі учень-підмайстер-майстер і в інших 
системах професійної діяльності, зо-
крема, проблеми обов’язкової наяв-
ності диплома майстра для роботи за 
конкретними видами ремісничої ді-
яльності.

В засобах масової інформації Ні-
меччини зустрічається також багато 
публікацій щодо авторитету звання 
майстра, якості їхньої продукції, по-
рівняння якості виробів та послуг 
майстрів з іншими виробниками. Під-
креслюється також важливість підго-
товки учнів майстрами, зазначається 
відсутність відповідних альтернатив-
них варіантів професійної підготовки 
достатнього рівня в окремих випадках.

Перспективним для подальших до-
сліджень може бути вивчення особли-
востей форми та стилю публікацій, 
пов’язаних з ремісничою діяльністю в 
Німеччині, а також особливості кон-
тексту, в якому публікуються тексти 
“ремісничої” тематики.  
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Лінгвістичним переворотом зна-
менують мовознавчі розвідки ХХ  – 
ХХІ століття. У цей час відбувається 
переосмислення сутності мови та її 
значення як культурного дзеркала на-
родності, у поле зору лінгвістів потра-
пляють дискурсивні практики, які ві-
дображають культурні особливості та 
мислення людей певної епохи. Ви-
вчення лінгвокультурологічних пара-
метрів комунікації призвело до фоку-
сування уваги мовознавців до культу-
ри харчування як лінгвістичної про-
блеми, адже мистецтво приготування 
та споживання їжі є однією із найдав-
ніших галузей людської діяльності, в 
якій проявляються етичні та естетич-
ні норми поведінки споживачів.

Незважаючи на достатню кількість 
наукових розвідок з питань націо-
нальної гастрономічної культури, у 
сучасній лінгвістиці досі не існує єди-
ної дефініції поняття «глютонічний 
дискурс», і також до кінця не розро-
блено його типологію і не окреслено 
особливості.

Вперше термін «глютонічний дис-
курс» зустрічається у роботі А.М. 
Оляніча «Презентаційна теорія дис-

курсу». Він розуміє під цим терміном 
«особливий вид комунікації, який 
пов’язаний зі станом харчових ре-
сурсів та процесами їх обробки та 
споживання» [2, 426]. Однак, глюто-
нічний дискурс є одним з найстарі-
ших методів комунікації, який від-
бувається шляхом купівлі, приготу-
вання або вживання певної їжі. На 
думку Н.П. Головницької він є зміша-
ним типом комунікації, оскільки, з 
одного боку, він є особистісно-орієн-
тованим, функціонує в побутовій 
сфері спілкування, а з іншого, – ста-
тусно-орієнтованим та має інститу-
ційний характер [1, с. 15]. Отже, фе-
номен глютонії представляє собою 
лінгвосеміотичну систему потреб-
ностних знаків харчування, яка ха-
рактеризується лінгвокультурною та 
етнокультурною специфікою номіна-
ції в гастрономічній сфері.

Ядром глютонічного дискурсу є 
спілкування базової пари – представ-
ника закладу громадського харчуван-
ня й відвідувача (спілкування служ-
бовців і відвідувачів між собою, бесі-
да офіціанта з відвідувачем тощо). 
Хронотопом глютонічного дискурсу 
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на думку Н.  П. Головницької, є час, 
закріпленний за кулінарним вироб-
ничим процесом і обслуговуванням 
відвідувачів будь-якого закладу гро-
мадського харчування: денний, вечір-
ній, нічний, залежно від типу закладу, 
і місце, де відбувається відповідна 
робота з приготування їжі й обслуго-
вування відвідувачів (їдальня, кафе, 
ресторан, бар тощо) [1, 15]. В свою 
чергу метою цього типу дискурсу є 
формування харчових смаків спожи-
вача та його культурних домінант, 
адже основною складовою глютоніч-
ної комунікації є процес харчування 
як одна з обов’язкових умов біологіч-
ного виживання.

Лінгвістичні знаки гастрономічно-
го дискурсу формують значення, що 
складаються в особливу семантичну 
систему, яка структурується у фрей-
ми. Вони зберігаються в людській сві-
домості у вигляді директивних пові-
домлень (рецепти, меню, естетичні 
образи блюд, правила поведінки за 
столом, ритуали споживання їжі 
тощо) та «формують особливе когні-
тивне і інформативно-комунікативне 
середовище, в якому спілкування під-
порядковане законам дискурсу, його 
особливого різновиду, що іменується 
масово-інформаційним дискур-
сом»[34, с. 168].

Проводячи дослідження лінгвіс-
тичних знаків гастрономічного дис-
курсу, A. B. Олянич виділяє чотири 
найважливіші комунікативні функції 
цих знаків:

1) іконічну, або власне денотатив-
ну, пов’язану із закріпленням у свідо-

мості комунікантів образу їжі, її якос-
ті, місце і спосіб її приготування, а 
також суб’єктів дій, пов’язаних з при-
готуванням їжі;

2) директивну, або інструктивну 
структуру процесу приготування їжі, 
що описує, і що регулює його якісні, 
кількісні, дозвільні і заборонні харак-
теристики;

3) квалификативно-оцінюючу, ха-
рактеризуючу соціальне відношення 
до процесу приготування і споживан-
ня їжі, а також що формує культурні 
пріоритети в самому цьому процесі;

4) презентаційну, пов’язану з ри-
туалізацією і драматизацією процесу 
глютонічної комунікації. Функції за-
кріплені за певними знаками глюто-
нічної системи, кожному з яких автор 
дає назву і характеристику, а також 
розглядає позиції знаків-культурних 
домінант усередині різних світових 
глютонічних культур в їх зіставленні 
[3, с. 478].

Варто зазначити, що глютонічний 
дискурс, за своєю природою може 
розділятися на окремі жанри, котрих 
достатньо багато: кулінарні рецепти, 
меню ресторанів, кафе, пабів, кулі-
нарні путівники, кулінарні передачі, 
реклами продуктів харчування, фраг-
менти художніх фільмів, літератури.

Отже, глютонічний дискурс – один 
з базових соціальних дискурсів, який 
представляє собою вид масово-інфор-
маційної комунікації, що вербалізує 
всі процеси, пов’язані з продуктами 
харчування (видобуток, обробка, сер-
вірування, споживання тощо), а також 
комунікантів, задіяних у цих процесах.
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Основними параметрами аналізу 
глютонічного дискурсу є: середовище, 
місце, час, контекст, мотиви та цілі. 
Специфічною ознакою даного типу 
дискурсу є його різножанрова природа.
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Людина живе і спілкується, одержу-
ючи інформацію через лінгвістичні 
джерела і таким чином потрапляє в світ 
концептів, створених для соціальних, 
інтелектуальних, духовних потреб, 
оскільки вся інформація поступає че-
рез слово, мову. Слово відіграє велику 
роль у житті людини. Залежно від того 
як людина вміє володіти словом, вона 
може проникнути у світ мови, досягну-
ти успіху у суспільстві. Філософи вва-
жають, що чим краще ми зрозуміємо 
слова, які називають предмети, явища, 
тим скоріше ми оволодіємо світом. Як 
зазначав У.Чейф, «мова – досі найкраще 
вікно у знання, адже ми весь час вико-
ристовуємо мову, щоб висловити її… 
Мова до того ж піддається спостере-
женню, аналізу, й нам хочеться думати, 
що вона пропонує непогану можли-
вість аналізувати її знання»[11, 109]. В 
мові репрезентується «первісний і гли-
бокий погляд на світ», а також форму-
ється «ієрархія духовних представлень 
(уявлень)» властивих певному етносу [ 
6, 119]. Але зрозуміти мову неможли-
во, не розуміючи культури. Тому що 
«мова тісно пов’язана з культурою, 
вона проростає в ній, розвивається в 
ній і виражає її»[6, 9] і саме мова є 
«найкращим відображенням людської 
культури» [ 12, 22].

Мова як феномен національної 
культури є постійним об’єктом дослі-
дження лінгвістів протягом багатьох 
століть (А.Вежбицька, Ю.С. Степанов, 
В.А.  Маслова, А.А.  Потебня, В.Г.  Кос-
томаров, В.В. Колесов, Н.К. Фролов та 
інші). Вчені розглядають мову і куль-
туру в тісному взаємозв’язку, дослі-
джуючи прояви культури народів, які 
відобразились і закріпились у мові. І 
тому актуальність нашого досліджен-
ня передусім зумовлена необхідністю 
уточнення сучасного розуміння мови 
як феномена національної культури. 
Метою нашого дослідження є проана-
лізувати взаємодію мови і культури, а 
також визначити чи є мова складовою 
частиною культури.

Яким чином мова та культура 
пов’язані між собою і чи пов’язані вза-
галі? Перші спроби розуміння ролі 
мови в процесі формування етнічного 
досвіду і світосприйняття належить 
В.фон Гумбольдту, ідеї якого лягли в 
основу досліджень багатьох вчених. В 
своїх працях В. Гумбольдт писав, що 
«слід спочатку вивчити народи, їх ді-
яльність і складові частини їх мов, а 
потім, довірившись почуттям, створи-
ти собі образ, а вже потім, наскільки це 
можливо, відобразити в словах» [4, 
379]. «Адже лише вона (своєрідність 

МОВА ТА КУЛЬТУРА У ЇХНІЙ ВЗАЄМОДІЇ

Фрасинюк Н.І.,
кандидат філологічних наук  
Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
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національного духу), яким її створила 
природа і сформували обставини, ви-
значає собою національний характер, 
лише на цьому останньому засновано 
все творче в історії нації… Мова є ор-
ган внутрішнього буття… вона… 
зрослася з силою національного духу, і 
чим сильніший вплив духу на мову, 
тим закономірніший і багатший роз-
виток останнього… Серед всіх цих 
проявів, засобом яких пізнається дух і 
характер народу, тільки мова і здатна 
виразити найсвоєрідніші та найтонші 
риси народного духу і характеру і про-
никнути в її тайни» [3,47-69].

Форма мови, її структура, система 
категорій визначають менталітет на-
роду, який говорить тією чи іншою 
мовою. Адже, саме в мові виражається 
менталітет народу, його психологія та 
звичаї. Мова  – засіб створення націо-
нальної літератури, зберігач інформа-
ції про той чи інший народ, це дзерка-
ло навколишнього світу, яке відобра-
жає дійсність і створює свою картину 
світу, специфічну й унікальну для кож-
ної мови і, відповідно, народу, етнічної 
групи, мовного колективу, що корис-
тується даною мовою як засобом спіл-
кування. Подолання мовного бар’єру 
недостатньо для забезпечення ефек-
тивності спілкування між представни-
ками різних культур. Для цього по-
трібно подолати бар’єр культурний.

Ще зовсім недавно, говорячи про 
мову чи культуру, дослідники обмеж-
увалися лише окремим спостережен-
ням над тим, як мова впливає на соці-
ум і відображає в собі ті чи інші соці-
ально-культурні категорії. Проте в су-

часний період вчених все більше і 
більше цікавить питання про двохсто-
ронній зв’язок мови та культури: не 
знаючи культури, неможливо глибоко 
осмислити і зрозуміти мову.

І тому актуальним є твердження, що 
мова і культура тісно пов’язані між со-
бою: із змінами дійсності змінюються 
культурно-національні стереотипи і 
сама мова [5, 34]. Оскільки мова  – це 
складова частина культури, головний 
засіб її засвоєння, це дійсність нашого 
духу, яка виражає специфічні риси на-
ціональної ментальності. Водночас 
мова  – це продукт культури, частина 
культури і розуміння культури. Знаючи 
мову, індивід розуміє і володіє культу-
рою своєї групи. Н.І. Толстой вказує на 
тісний зв’язок та ізоморфізм мови та 
культури: «мова – компонент і знаряддя 
культури, це природній субстрат 
культури,який, пронизуючи всі її сто-
рони, є інструментом ментального упо-
рядкування світу і засобом закріплення 
етнічного світобачення» [9, 32].

Мова – знаряддя, інструмент куль-
тури. Вона формує особистість люди-
ни, носія мови, через нав’язані йому 
мовою і закладені в мові бачення світу, 
менталітет, відношення до людей 
тощо, тобто через культуру народу, що 
користується даною мовою як засобом 
спілкування.

Отже, мова»…не існує … поза куль-
турою, тобто поза соціально успадко-
ваною сукупністю практичних нави-
чок та ідей, що характеризують наш 
спосіб життя»[7, 185]. Як один з видів 
людської діяльності, мова виявляється 
складовою частиною культури, обу-
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мовленої як сукупність результатів 
людської діяльності в різних сферах 
життя людини: виробничої, суспіль-
ної, духовної. Однак як форма існуван-
ня мислення і, головне, як засіб спілку-
вання мова постає в одному ряді з 
культурою.

Одночасно можна вказувати на 
автономність мови по відношенню 
до культури і розглядати мову окре-
мо від культури чи в порівнянні з 
культурою як рівноправним феноме-
ном [8, 6]. Проте Еріх Вольф ставить 
під сумнів саме поняття культури. 
Він стверджує, що «кожна культура 
не є самостійною одиницею і що всі 
культури взаємозв’язані і постійно 
перетікають одна в іншу, при цьому 
деякі перестають існувати» [комент. 
за 6, 16]. Але, якщо культура не є са-
мостійною, той мова є не самостій-
ною. Але це суперечить словам В.
Гумбольдта, який вважає, що кожній 
мові властиві свої характерні риси і 
«якщо навіть в мовах різних народів 
можна знайти щось спільне, ніколи 
не можна стверджувати, що вони во-
лодіють однією і тією ж особливіс-
тю» [4, 379].

Г.П. Нещименко також вважає, що 
мова і культура – є автономними оди-
ницями, проте вони тісно взаємоді-
ють знаковими системами, співвідне-
сеними з мисленням та комунікацією: 
«… обидва феномени співвіднесені з 
мисленням і відповідно через цей 
зв’язок з‘єднані опосередковано один 
з одним. Матеріалізуючи суспільне 
пізнання, мова-знакова система є но-
сієм, а отже, і зберігачем інформації, 

тих чи інших понять і суджень про 
навколишній світ» [10, 30].

Відношення між культурою і мо-
вою можна розглядати як відношення 
цілого і його частини. Мову можна 
сприймати як компонент культури чи 
знаряддя культури [8, 6]. Мову не мож-
на розглядати окремо від культури, 
тому що «розглядати мову окремо від 
культури  – означає не розуміти мову. 
Розглядати культуру окремо від мови – 
означає не розуміти сутності культу-
ри» [1, 9].

Мова і культура перебувають в тіс-
ному зв’язку, але мова є автономною, 
вона може розглядатися як незалежна 
семіотична система, окремо від куль-
тури, тому що на думку Л. Вейгербера 
мова  – сила і «діє у всіх сферах духо-
вного життя» [комент. за 6, 61], а куль-
тура, хоч і знакова система, не може 
само організуватися.

Мова  – відображення культури. 
Вона змінюється тоді, коли змінюють-
ся культурно – національні стереоти-
пи. В.Гумбольдт пише, що «мова може 
змінюватися з кожним рухом думки, з 
кожною новою соціально  – культур-
ною долею» [комент. за 6, 63]. На дум-
ку Б.О. Серебренікова, «будь  – яка 
мова в своєму генезисі – результат ві-
дображення людиною навколишнього 
світу, а не сила, що творить світ» [ко-
мент. за 6, 62].

Мова народу є віддзеркаленням її 
культури, а оскільки існують різні 
культури, то і є різні мови, одні і ті ж 
поняття виражаються різними кон-
цептами. Розуміння мови залежить від 
розуміння культури.
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Отже, досліджуючи зв’язок мови і 
культури можна зазначити, що:

• мова  – відображення культури: 
чим більше змінюється і розви-
ваються культурні реалії тим 
більше змін відбувається в мові;

• мова  – компонент і знаряддя 
культури: знаючи мову, людина 
може зрозуміти науку, релігію, лі-
тературу, традиції культури;

• мова  – специфічний спосіб існу-
вання культури, фактор форму-
вання культурних кодів, оскільки 
мова і культура  – різні коди, але 
кожна мовна особистість є куль-
турною особистістю;

• мова – духовна сила, без якої ми 
не можемо жити, вона знаходить-
ся в людському пізнанні, пам’яті.

Мова  – скарбничка культури. Вона 
зберігає культурні цінності – у лексиці, у 
граматиці, в ідіоматиці, у прислів’ях, при-
казках, у художній і науковій літературі, у 
формах письмового й усного мовлення. 
Мова  – передавач, носій культури, вона 
передає з покоління в покоління скарби 
національної культури, що зберігаються 
в ній. Опановуючи рідну мову, діти засво-
юють разом з цим і узагальнений куль-
турний досвід попередніх поколінь.

Отже, співвідношення мови та 
культури є безсумнівним: «Мова як 
форма зберігання культури виступає 
скарбницею культурних цінностей ет-
носу та засобом їх трансляції у май-
бутнє « [2, 35]. А культура як колектив-
ний феномен та соціальне явище не 
може існувати окремо від мов, а мова 
як суспільне поняття не може розумі-
тись окремо від культури.
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For today the purpose of Ukrainian 
society is to become the member of 
European Union. That is why our 
country ratifies a part of law accordance 
to the international standards. For 
example, the organs of militia reorganized 
and created the National police of 
Ukraine. All these changes are needed 
for the improvement of legality and 
transparency in activity of police. For 
example, law enforcement authorities 
and courts must follow in the activity by 
the decisions of European court on 
human rights. Therefore, there is a need 
to translate legal court sentences that 
contain a lot of legal terms. Thus, a 
linguistic factor is very important in the 
field of a collaboration and development 
of mutual relations between Ukraine and 
countries of the European Union.

The basic element of legislative 
documents is a legal term. Scientists do 
not have a general idea in relation to the 
decision of concept “legislative term”.

According to the definition of P. M. 
Rabinovych, a legal term is a word or a 
phrase that expresses the concept of legal 
spheres of social life and is defined in the 

legal literature (regulations, legal diction-
aries, reference books, encyclopedias, sci-
entific papers, etc.) [1, 482].

According to the definition of 
F.A.  Tsуkina term is the special word or 
word-combination to correct expression of 
concept of any field of knowledge – science, 
technique, social and political life, art, juris-
prudence and others like that” [2, 25].

According to the opinion L. L. Bessed-
na the term is a word or phrase that accu-
rately and uniquely defines a special con-
cept in the system of any region knowledge 
and which has certain functions in the 
language, and its relationship with others 
concepts within a special field [3, 34].

According to Kerimov special legal 
terms are terms used to designate one or 
another legal concept and are an eco-
nomical means of transferring the legisla-
tive thoughts. [4, 9].

In this article, it’s accede to opinion of 
Bessednoy because its idea describes con-
cept the most appropriate.

The terminology of legislation re-
quires special attention, because precisely 
in the legislative language the wording 
and use of terms plays the most important 
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role, because the effectiveness of the legal 
norms depends on this.

Scientists say that most of the transla-
tion of legal vocabulary used vocabulary 
equivalent. For example, law  – закон, 
право; justice  – справедливість, 
коректність; покарання  – punishment, 
особа – person, суд – court.

The second most frequent use in the 
translation of legal vocabulary turns out to 
be shredding – to accept the translation of 
the terms when the match simple or com-
plex term of the original language in the 
language of translation is chosen, as a rule, 
the first in accordance with the order of the 
equivalent in the dictionary. For example, 
deprivation of life – позбавлення життя, 
legal status – правовий статус, execution 
of judgment  – виконання вироку, com-
petent court – компетентний суд.

Part of the legal terms is translated in 
transcoding: way – resolution – резолю-
ція, expertise  – експертиза, criminal  – 
кримінальний, confiscation – конфіска-
ція, implementation  – імплементація, 
discrimination – дискримінація, status – 
статус, conflict – конфлікт.

Only a small part of the legal terms is 
translated using descriptive translation: 
metropolitan territory  – територія 
країни, що має колонії; alleged offend-
er – особа, яка підозрюється у вчиненні 

злочину; public social welfare institu-
tions  – державні установи, що 
займаються питаннями соціального 
забезпечення [5, 36].

Thus, translation of legal terms from 
English into Ukrainian language is a dif-
ficult process. Only part of legal terms it is 
possible to translate by means of diction-
ary. Part of legal terms is translated only 
finding accordances in a law.
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The English language today is a skill 
that gives everyone a significant advan-
tage. At present, knowledge of English is 
important in many companies, and per-
sonal growth is associated with the de-
velopment of technological innovation. 
English language lives in all spheres of 
our lives. Jurisprudence also did not stay 
aloof.

However, not everyone understands 
why lawyers should know English at a 
higher level than base level. You are not 
obligated to learn English, but there are 
examples where English may be required.

To start with, the number of sources of 
information available to specialists in any 
field, and even more in the legal, is impor-
tant, which confirming the expression of 
N. Rothschild: “Who owns information 
that owns the world” [2].

So, it is important for a lawyer to know 
international practice, objectively assess 
the situation in the field of international 
relations, economics, and etc. Since the 
information in most cases is provided in 
English, the lawyer will be cheaper and 

useful to know what is written about in 
the international Internet resources.

Also, the knowledge of English for 
lawyers that specializing in commercial 
and international law is especially rele-
vant. A lawyer who works with docu-
ments in a foreign language needs to un-
derstand well what he is doing.

Second, except to concluding contracts 
and other documents, the lawyer often 
negotiates with native and foreign clients. 
Skills of communication – the free posses-
sion of professional terms – require special 
skill. This may include not only working 
with documents, advice and assistance in 
conducting business, but also the activity 
of the mediator, which is gaining in popu-
larity in resolving disputes. If working with 
documents allows you to spend more time 
on it – you can take a look at a word you do 
not know, use a translator, read twice, then 
live in a conversation, you must think 
quickly and express clearly, that it needs a 
lengthy training.

Thirdly, participation in international 
conferences has always been an impor-
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tant part of the professional develop-
ment of a lawyer, since both Ukrainian 
and international events such as confer-
ences, forums, round tables or seminars 
are always an opportunity to share expe-
riences, gain new knowledge, find new 
customers or establish relationships with 
colleagues. Accordingly, if you are able to 
take part in international events, this 
gives you more opportunities for per-
sonal development and growth of your 
company.

Except to the foregoing, knowledge of 
English, and especially legal terms, opens 
up to the lawyer additional opportunities. 
Even without having an official job, an 
attorney, notary public, procurator, legal 
adviser or judge with ease will be able to 
earn with freelance. A specialist who 
knows his business and speaks a foreign 
language will always have the opportunity 
to earn extra money by translating special 
legal texts.

Moreover, the question of using Eng-
lish in legal practice is actual at the state 
level. By Decree of the Cabinet of Ministers 
of Ukraine dated December 20, 2017, No. 
1048, by amending the Government Reso-
lution dated June 24, 2016, No. 401 «Some 
issues of attracting translators (interpret-
ers) to ensure the provision of free second-
ary legal aid» provides for the possibility of 
attracting translators by centers for the 
provision of free secondary legal aid on the 
basis of contracts for the provision of 
translation services, including individual 
entrepreneurs / legal entities in accordance 
with the requirements of civil law [1].

The adopted Government resolution 
enhances the issue of attracting interpret-

ers / interpreters to ensure that accessible 
and qualitative free secondary legal aid is 
provided to persons who, in accordance 
with the Law of Ukraine «On Free Legal 
Aid», are have right to receive it, and can-
not speak the state language and / or are 
deaf, dumb, or deaf-mute [1].

Taking the foregoing, we can defi-
nitely speak of a serious linguistic bar-
rier in the work of a lawyers. The state 
engages translators to solve this prob-
lem. But it would be much better if the 
lawyers knew English themselves to 
provide a quality legal service to every-
one. From a financial point of view, the 
state would save money allocated to 
translators. For example, the Regional 
Center for the provision of secondary 
legal aid in Dnipropetrovsk region in 
6  months in 2018  attracted translators 
approximately 16 times, taking into ac-
count the current prices for translation 
services, costs can range from 30  to 
40 thousand hryvnas.

So, taking into account all of the 
above-mentioned benefits of English for a 
lawyer. We can say that in our time 
knowledge of English is as important as 
knowledge in the field of its specialty. Ul-
timately, the scope of lawyers is very wide, 
it covers all aspects of public life, so for 
those who seek to expand their business 
and work with foreign clients, and ac-
cordingly receive higher fees, it is better to 
learn English.
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Like all literary texts there is also syn-
onymy in scientific and technical texts. 
The terminology of scientific and techni-
cal texts is in constant development and 
formation and it creates conditions for the 
appearance of synonyms. Each researcher 
is endowed with his own individual for-
mation of scientific texts and is entitled to 
choose his own term on the basis of his 
own views and goals. Each concept is per-
ceived by them in a peculiar and multifac-
eted manner and within the framework of 
their cognitive thinking. In accordance 
with A.G. Shirokolobova the synonymy of 
terms is also influenced on the cultural 
and social space of a native speaker [6]. In 
this regard, it is believed that synonymy is 
not only focused on the implementation 
of the semantic side, but also aims at a 
pragmatic aspect.

One of the reasons for the appearance 
of synonyms in terminology is the bor-
rowing of terms from other languages. 
The Arabic and Persian languages had a 

great influence on the composition of the 
first scientific terms in languages. Arabic 
in the middle ages was the language of 
religion, science, school and administra-
tion [5]. Here, it is necessary to note the 
fact that the first works in the field of 
chemistry were translated from Arabic 
into the Latin and Greek languages [3] 
and some Arabic terms or elements ap-
peared in the scientific and technical lan-
guage. Consequently, the vocabulary of 
the English language was enriched under 
the influence of Latin and Greek. The 
process of borrowing words into termino-
logical synonymy is the most productive 
way in terminology. According to many 
scholars, terminological synonymy in na-
tional languages is inevitable due to the 
constant penetration of new words.

Studying synonyms of scientific and 
technical terms we consider a chemical 
element in English phenol formaldehyde. 
It is the first plastic made from synthetic 
components. In order to facilitate the per-
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ception of the structure of this term and 
the achievement of adequacy, the world 
scientific community adopted the abbre-
viated name as Bakelite. The Uzbek lan-
guage accepted it as фенол формальдегид 
and the Turkish language fenol formalde-
hit. The commercially accepted term Ba-
kelite in all three languages was adopted 
without any changes in structure, and, 
therefore, without prejudice to the se-
mantic meaning.

The scientific and technical term used 
in the natural sciences, polymorphism and 
allotropy are in the same synonymous se-
ries, but they also have their some distinc-
tive properties. The term polymorphism is 
derived from the Greek words and means 
“diverse form”. The term allotropy is also a 
Greek word meaning “another turn or 
property.” The term in the Cambridge 
Dictionary has the following definition of 
“the existence of the same chemical sub-
stance in one form, but with different 
physical qualities” [8]. So, based on the 
above definitions, the term polymorphism 
is more widely used, while the term allot-
ropy applies exclusively to chemicals. In 
accordance with V.A. Tatarinov “syno-
nymic terms always call one concept, but 
have partial differences in the determina-
tion of individual aspects of the concept” 
[7]. But on the other hand, they are also 
prone for creating some new meanings 
[2]. The terms are reflected in Turkish as 
çokbiçimlilik, polimorfizm and allotropi, 
and the Uzbek language accepted the 
terms in their original form since both 
terms are formed on the basis of interna-
tional word formations. In addition, these 
terms can be referred as кўп шакллилик 

due to the fact that they can exist in vari-
ous forms.

Scientific and technical texts have 
their own individual structure. So, the 
duplicity of terms in scientific and techni-
cal texts is also manifested in the use of 
abbreviated words. The wordy term as 
alloy of nickel and chromium was short-
ened to the term nichrome, which is an 
alloy consisting of nickel and chromium. 
In order to avoid the repetition and speci-
fication of the term, the term нихром can 
be used in the Uzbek language instead of 
the term consisting of several words, and 
nikrom in the Turkish language. Such a 
postulate is also observed in the term al-
loy of copper and manganese. This scien-
tific term adopted the abbreviated form of 
manganin, consisting of alloys of copper 
and manganese. At the same time, this 
term is translated into the other two lan-
guages without any changes and by the 
way of transliteration, since this term was 
taken from world-accepted chemical ele-
ments. Here it is necessary to note the 
studies of S. Meiramova and K. Mus-
sagorzina, who studied the terms in the 
field of computer technology, also came 
to the conclusion that the transliteration 
is the most common type of translation 
way of scientific terms [4].

Having analyzed the synonyms, it 
should be emphasized that in the case of a 
variety of terms performing the same 
functions, it is necessary to apply the 
same term throughout the text, “other-
wise, one may get the impression that the 
researcher means the different details” 
[1].

Based on the study of terms coexisting 
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in three languages, it can be concluded 
that the nominative aspect of terms is 
demonstrated in different ways. In lin-
guistics, there is a tendency that a similar 
amount of scientific and technical terms 
in the languages proves the development 
of national languages. But due to an ex-
cessively acceptance of new terms in a 
large amount, some languages are not able 
to master them immediately. In this re-
gard, it is necessary to study and fill in 
some gaps in the interpretation of terms 
in languages.
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Scholars have investigated various 
forms grammatical structure. The 
Karakalpak scholar Madenbay Da’wletov 
divided modern functional styles of verbs 
system into different categories. As future 
forms have distinctive features they also 
have meaning peculiarities.

Future forms in the Karakalpak lan-
guages are divided as given below: it can be 
translated in this way Present-Future 
simple(ha’zirgi keler ma’ha’l) а/е,y with such 
affixes we may be able to recognize to which 
future form it relates it has peculiarities as; 

1) relates to both of the tenses, verbs 
which come in this type have meanings 
connected to past present and future acts 
which gives a kind of generalization

Ex;Qalani qidirip bolg’annan keyin biz 
bazarg’a kelemiz (S.Qapaev) [1]

After having walked around the city 
we will go to the bazaar

as it is obvious that is future simple 
form of English, constructed with the 
help of an auxiliary verb “Will”+verb1

In English In Karakalpak
I /you will write Men jazaman
We will write Sen jazasan
You will write Bizler jazamiz
They will write Olar jazadi
He will write Ol jazadi
She will write Ol jazadi
It will write Ol jazadi
The initial form of the word “jazaman” 

is “jaziw” we can see that the future form 
does not have an auxiliary verb but can be 
changed with affixes and endings.

2) By The Present-Future form it is 
understandable whether the action will 
happen or not by using time expressions 
which are almost similar to those in Eng-
lish [1]

Tomorrow- erten’  After some time- 
keyin

Today – Bu’gin not yet- ele
Now-Ha’zir  upcoming days-

jaqin ku’nlerde
The time expression “ele” is translated 

as “yet” so it is used in both languages 
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with a paricle “not” and also without not. 
Nonetheless, Yet in English is used with 
Present Perfect whereas in Karakalpak 
with future forms.

Ol ele jerlerdi suwg’aradi  He will ir-
rigate those lands

In the Karakalpak language it is diffi-
cult to differentiate to which of the 4 fu-
ture forms it relates to. However, it is 
possible to find out in a context.

3) Future tense for predicting (bol-
jawli keler ma’hal) [1]

a) this type is used when we are not 
sure about what will happen or not.

This form is shown in English with the 
help of both “will” and “to be going” 
whereas in Karakalpak with endings –mas/
mes,(bas/bes,-pas,pes) and affixes ar/er,-r

Keselxanadan tez arada shig’ip qalar-
man [2] in order to make it understanda-
ble we will have to choose “perhaps” to 
show possibility so it will be translated as 
follows;

Perhaps I will leave hospital
b) with endings –ar(-mas) a particular 

action’s fulfillment will be concrete
Arzimbet ag’a, u’y tabilar, kempir ta-

bilmas
Arzimbet, a house probably will be 

found but grandma will not
While translating sentences we may 

see that words in Karakalpak, have mean-
ings of both modal verbs and future 
forms.

c) the meaning of imperative with fu-
ture form

with the affix –ar /er

Chay pay iship bolip aq ketersen  You 
will go after having drunk some tea

3) Precise Future action which is an 
analogue for “to be going to” it is formed 
by –a/e, -y+jaq

This type of a future form is used for 
actions that definitely will take place and 
for intentions.

Kewilimnin’ en’ to’rindegi en’ song’i 
u’mit ushqinlari da jaqinda birotala so’nip 
qalajaq (Ch.Aytmatov) [3]

Hope that I have at the bottom of my 
soul is going to fade.

4) Future form for (goals) This form of 
future tense shows aims for making differ-
ent actions, for hopes and beliefs with the 
endings –maqshi/mekshi whereas in Eng-
lish we use will and going to

Men sol shinliqqa jetpekshimen 
(O’Aytjanov)[3]

I am going to get to the truth
After revising some characteristics of 

forms we may be sure that The Karakalpak 
language’s structure of a future for is more 
complicated than English because affixes, 
suffixes and endings should be used by its 
meaning whereas in English much effort 
is not needed with the presence of an aux-
iliary verb and the “ing” ending used for 
each pronoun.
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Rhetorical questions and their 
functions are studied and investigated by 
many scholars as Athanasiadou Angeliki, 
Frank Jane,Ilie Cornelia, Schaffer 
Deborah and others.

Athanasiadou [1:107-122], categorizes 
questions into four classes basing on their 
task in communiqué and intents of pre-
senters: information- seeking questions, 
rhetorical questions (henceforth, RQ), ex-
amination questions and indirect re-
quests. Namely, whereas information-
seeking questions are aimed at requesting 
information, RQs, instead, are not asked in 
order to get an answer, but instead serve 
the purpose of providing information. Ilie 
[4:60-71] classifies questions into three 
groups grounding on a category of re-
sponse they initiate: answer-eliciting, ac-
tion-eliciting, and mental-response elicit-
ing questions. Placing RQs into the third 
group, she defines an RQ as: „...a question 
used as a challenging statement to convey 
the addresser’s commitment to its implicit 
answer, in order to induce the addressee’s 
mental recognition of its obviousness and 
the acceptance, verbalized or non-verbal-
ized, of its validity.” [4:128]

Regardless, RQs differ from answer-
eliciting questions, among other things, in 
that they are intended to convince the 
addressees to accept the apparently obvi-
ous answer implied by the addressor, and 
not to get a verbalized answer from 

them.1  Furthermore, as Schaffer [5: 433-
460] shows in her study, RQs are often 
used as effective and powerful answers to 
standard questions.

Due to their influential effect and 
communicative efficiency, rhetorical 
questions are widely used in different lan-
guages, diverse circumstances, and by 
different types of language-users. They 
occur frequently in day-to-day communi-
cation, as well as in various specific fields, 
such as marketing, politics, literature, 
journalism, etc. They are generally under-
stood as questions that are not meant to 
be answered, but rather to convey a mes-
sage that would not be as memorable and 
as persuasive had it been expressed as a 
straightforward statement.

One of the most striking characteris-
tics of RQs is that they are used in order 
to achieve something else other than to 
elicit an answer. Such questions, in most 
cases, already imply an answer that seems 
obvious to both the addressor and the ad-
dressee. They have the illocutionary force 
of a statement of opposite polarity from 
that of the question:

Are we going to believe in everything 
they say? is equivalent to We are not going 
to believe...; and

Isn’t this the only sensible thing to do? is 
equivalent to This is the only sensible thing 
to do.2

One of the reasons for the frequent use 
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of RQs in communication, statements, 
presented in the form of questions, are 
often more powerful and effective, and 
have more influence on addressees than 
direct statements.

RQs can accomplish a number of dif-
ferent functions in communication, some-
times even the ones that seem to be contra-
dictory. Namely, while Brown & Levinson 
point out mitigation of criticism in per-
forming face-threatening acts as a particu-
larly important function of RQs, Frank [3: 
723-738], notes that RQs can both soften 
criticism and strengthen assertions, and 
concludes that the latter is the primary 
function of such questions. As common 
functions of RQs Ilie [4: 55-58], mentions 
defending one’s own opinion, manipulat-
ing and changing the opinion of others, 
making one’s message more memorable, 
being ironic, etc. That’s why, RQs can be a 
powerful weapon in political speeches.

Schaffer [5: 433-460] analyzed RQs 
which are used as answers to informa-
tion- eliciting questions, and found out 
that achieving a humorous effect is often 
a goal of such RQs:

A: How reliable is he?
B: How shallow is the ocean? How cold 

is the Sun?1

These RQs infer apparent responses 
that the ocean is not shallow and the Sun 
is not cold, so, by extension, they answer 
the posed question – the person referred 
to is not reliable at all. In the above-men-
tioned example, the goal of the speaker is 
also to produce a humorous effect, and 

1 Schaffer, Deborah (2005). Can rhetorical ques-
tions function as retorts? Is the Pope Catholic?
Journal of Pragmatics 37: 433-460.

thereby make his point more memorable 
and convincing.

When it comes to whether RQs (may) 
have a distinct form, Ilie [4: 55-58], claims 
that pragmatic factors (and not a specific 
form) are what differentiates rhetorical 
from non-rhetorical questions, and that 
RQs are a special use rather than a special 
category of questions. Similarly, RQs are 
stated being neither bound to a specific 
language nor to specific linguistic struc-
tures – whether a question is rhetorical or 
not depends on the context. On the other 
hand, Schmidt-Radefeldt lists two types 
of RQs whose form is indicative of their 
rhetorical nature – auto- responsive RQs 
(questions that include an answer) and 
implicative RQs (questions whose answer 
is obvious even outside the context due to 
the general knowledge of interlocutors). 
Furthermore, Sadock analyzed certain 
lexical and syntactic elements that can 
help us determine whether a question is 
rhetorical or not.
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“Any literature starts with oral folk 
tales. The same is true for the early pe-
riod of Uzbek poetry «[1, 16]. The poetic 
creativity of the Turkic peoples living in 
Central Asia, including the Uzbek peo-
ple, has a long history. As the Arab 
arousals developed on the basis of oral 
folk poetry in ancient times, the weight 
and weight of modern Uzbek poetry was 
also based on the oldest oral poetry of 
ours. This is the evidence of the ancient 
lyrical fragments called Khoshgah, the 
folk epics, or the features of the Uzbek 
folk poetry and poems of Mahmud 
Qashqari’s «Devoni lug’otit Turk». Avail-
able literary monuments, both written 
and oral, allow for thought on the origin 
and development history of finger 
weight. The fragments of Kashgar’s Dev-
on and the Struggle of the Press are a 
very ancient past. These fragments and 
the four quizzes about Afrosiab indicate 
how old the finger is. The articles and 
literary pieces in the Deva are an impor-
tant example of the history of folklore 
and literature as an example of ancient 

literary genres. Even though the literary 
fragments of this book are not in the 
whole work, Mahmud Qashqari’s in-
structions on these passages indicate that 
he is part of a piece of poetry, song and 
poems. They can be subdivided into 
some works under the spring joys, fights, 
singing songs, love emotions, educa-
tional tracks, paintings of nature, and 
more.

The Devon also contains many poetic 
stories written by ancient Greeks in Asia, 
the Aragonese in the Fergana Valley, the 
snowcapped by the Sayhun (Syrdarya), 
and other tribes of Ispiob (present-day 
Shymkent) and Shosh (now Tashkent). 
The language of these poems is lexically 
related to the modern Uzbek language 
lexicon. The lexicon of that time was 
based on the current Uzbek lexicon 
«[2,36]. This poetic monument, created 
in the language of our ancient ancestors, 
is a prime example of poetry created in 
fingerprints. Devon contains five, six, 
seven, eight, ten, ten, thirteen, and many 
other fingerprints. There are very few 
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weights in the ten and thirteen catego-
ries. It can be deduced from this that in 
the poetry, primarily small volumes and 
weight categories, and massive volumes 
and families belong to the post-develop-
ment period of poetry development. All 
weight classes in Devon and varieties of 
weight, band and rhythmic gymnastics 
have a great role in contemporary Uzbek 
poetry. «We can say that the basic fea-
tures of finger weight have been formed 
in the ancient poetic fragments described 
in Devon. Folk epos has played a major 
role in deeply rooted in the fingerprints 
as poetry. «Alpomysh» is an important 
stage in the development of finger 
weight. It is used in seven, eight, thir-
teen, fourteen, and ten. Ten units were 
featured in Devon, and played a leading 
role in the composition of the poem «Al-
pomish».” [1,16].

“The examples of folklore in the De-
vonian language dictionary are of com-
parative importance as a comparative 
source. These fragments of genre and 
theme can be characterized by a num-
ber of peculiarities of folklore that re-
late to the 11th century and earlier. In 
the case of «Devoni lug’atit Turk», he 
composed of samples of written litera-
ture, mainly the samples of oral works. 
In particular, the presence of some of 
the figurative images contributed to the 
development of genres such as quartet, 
ruby, debate, which later occupied a 
great place in the Turkish literary litera-
ture, and also contributed to the devel-
opment of modern Uzbek poetry. The 
poetical fragments of Devon are based 
not only on the formality, but also in the 

content and image system as the basis of 
modern Uzbek literature. This can be 
seen in the example of the author of the 
poetic book of Uzbek poet A.Aripov. 
The Poet’s poem «Qasam Dara» is char-
acterized by a purely Uzbek character. 
Each example, each thought, every im-
age is Uzbek. It does not look like tradi-
tional images and images at first glance. 
While thinking about «Qasam Dara», 
Hukulov wrote, «Perhaps Abdulla 
Aripov understands what love is, what 
kind of love in man’s spirit is, first of all 
the folk tales or the tale he has heard 
from his grandmother» [3,134]. The 
opinions of other scholars who spoke of 
«swearing» are basically the same. If the 
life of the Turkic people belonging to 
the Uzbek people is focused on the life 
of the Turkic people, then it will be pos-
sible to feel that this poem is in harmo-
ny with the ancient melodies. It is 
known that the images and motives re-
lated to hunting and hunting in the 
Turkic peoples have deep roots. Even 
the whole system of images is related to 
the same subject. The images, such as 
arrows, stars, sayd, and sayods do not 
require any special comment.

That is why verbal creativity has al-
ways been one of the main sources of 
writing for the development of written 
literature in all times and times. This idea 
is fully relevant to the Uzbek literature of 
the 1960s of the last century. And most 
importantly, relying on folklore experi-
ments made it possible for honest, coura-
geous, and courageous creators of the na-
tion and country. This is why, for this 
reason, Abdullah Oripov has strongly 
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suggested that «the folk oratory is far 
from literature» [5,74].

In short, the genesis of the new Uzbek 
poetry goes back to the oral tradition. The 
most ancient examples of folklore can be 
found in «Devoni lug’atit-turk». By the 
end of the XIX century, our creators pur-
sued their goal of bringing their works 
closer to the spirit of folklore, inspired by 
folk oratory, and compiled the works of 
the epoch.
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Одной из многочисленных про-
блем, которые стоят перед современ-
ными лингвистами, исследование 
межъязыковой речевой деятельности, 
именуемой «переводом», занимает 
одно из важнейших мест. Большой ин-
терес представляет когнитивное опи-
сание процесса перевода, который 
стирает преграды и помехи в межкуль-
турной коммуникации. Любое обще-
ние предполагает некоторый перевод, 
кодирование и декодирование сооб-
щения. Особенно трудным перевод 
оказывается при общении представи-
телей разных культур. Как отмечал 
А.Д. Швейцер: «Перевод – это не толь-
ко взаимодействие языков, но и взаи-
модействие культур... Процесс перево-

да ‘пересекает’ не только границы язы-
ков, но и границы культур».1

Придерживаясь точки зрения боль-
шинства лингвистов, мы полагаем, что 
текст представляет собой отображе-
ние некоторого фрагмента окружаю-
щей действительности, является ча-
стью экстралингвистической реально-
сти, отсюда, в процессе перевода мы 
имеем дело не только с двуязычным, 
но и с двукультурным переводом. По-
добный перевод предполагает переда-
чу реалий, которые заложены в текст, 
подразумеваются текстом. Эти реалии 
являются очевидными для носителей 

1 Швейцер А.Д. некоторые аспекты проблемы 
«язык и культура» в освещении зарубежных 
лингвистов и социологов. Национальный язык 
и национальная культура. М., 1978. Стр 37
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культуры, но чаще всего остаются за-
крытыми для представителей культу-
ры, на язык которой переводится 
текст.

Существуют различные типы пере-
вода, при этом основная проблема за-
ключается в его адекватности и экви-
валентности. Эквивалентность ориги-
нала и перевода представляет собой 
общность понимания информации 
содержащейся в тексте, включая тот 
посыл, который воздействует не толь-
ко на разум, но и на чувства реципиен-
та, которая не только эксплицитно вы-
ражена в тексте, но и имплицитно от-
несена к подтексту.2

Эквивалентный перевод воспроиз-
водит содержание оригинала на одном 
из уровней эквивалентности. В свою 
очередь, адекватный перевод воспро-
изводит содержание и формы ориги-
нала средствами другого языка. Согла-
симся с мнением В.Н. Комиссарова, 
что «любой адекватный перевод дол-
жен быть эквивалентным (на том или 
ином уровне эквивалентности), но не 
всякий эквивалентный перевод при-
знается адекватным, а лишь тот, кото-
рый отвечает, помимо нормы эквива-
лентности, и другим нормативным 
требованиям.3

Трудность представляет не только 
перевод, но и распознавание ФИ в тек-
сте. Раздельно оформленность, отсут-
ствие связи (для не носителя языка) 
между контекстом и компонентами 

2 Мансурова Г.И. Когнитивный аспект 
перевода фразеологических единиц. Автореф. 
дисс, к.ф.н. Уфа, 2006. Стр 6
3 Комиссаров В.Н. Теория перевода 
(лингвистические аспекты). М. 1998. Стр 34

ФИ затрудняют процесс перевода. 
Структура английского, узбекского и 
русского языков различна и с генети-
ческой точки зрения они относятся к 
разным языковым семьям, в конце 
концов, различными языковыми кар-
тинами мира.

Наглядно различие языковых кар-
тин мира можно проследить на при-
мере большого количества ФИ: (tobe) 
sick and tired (надоел) “как горькая 
редька”, “ko’ngilga zig’iryog’dek 
tegmoq” – в английском языке дослов-
но мы имеем “надоел до болезни”, в то 
время как в русском и узбекском язы-
ках идет сравнение с пищевыми про-
дуктами – как редька и зигирное мас-
ло; to the backof beyond “куда Макар те-
лят не гонял (очень далеко)”, “bir 
tupkaning tagida”; (quake) like a leaf 
“(дрожать) как осиновый лист”, “zir 
titramoq” – здесь мы наблюдаем не пол-
ное соответствие английского и рус-
ского ФИ, в то же время, в узбекском 
языке используется букв. ‘дрожать, по-
баиваясь’; without batting an eyelid “не 
успеет глазом моргнуть (очень бы-
стро)”, “ko’z ochib -yumguncha, kampir 
shaftolini danagidan ajratib yeguncha”  – 
здесь также наблюдаем отличие узбек-
ской языковой картины мира, данный 
ФИ с узбекского ‘не успеет старушка 
персик прожевать’; as easy as pie “про-
ще пареной репы”, “suv tekin (kepak 
bahosi)”  – здесь наблюдается концепт 
отражающий применяемые в пищу 
продукты, а также вода, но во всех 
трех языках за основу взяты различ-
ные продукты употребляемые в пищу. 
Promise the earth “наобещать с три ко-
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роба”, “qo’ynini puch yong’oq bilan 
to’ldirmoq”  – как видно здесь мы на-
блюдаем различия в компонентах, 
представляющих смысл слова “наобе-
щать”, в английском за основу берется 
‘earth’, иногда ‘world’, тогда как в рус-
ском ‘короб’, узбекском ‘пустые орехи’. 
В данном случае мы также можем упо-
требить более близкий ФИ  – ‘наобе-
щать золотые горы’, горы и земля все 
же сходятся в одном концептуальном 
поле, нежели земля и короб.

В английском языке говоря о двух 
очень похожих друг на друга людях 
применяют сравнение с ‘горошинами’: 
as like as two peas. Однако, в узбекском 
и русском языках семантическое поле 
«похожести» не кооперирует с интен-
сификатором «горошина» как это про-
исходит в английском языке. Поэтому 
при адекватном переводе, соотнося с 
языковыми картинами мира русского 
и узбекского языков, мы обнаружива-
ем ФИ присущие и выражающие, в той 
или иной степени, культуру носителей 
данных языков: в узбекском находим 
“bir olmaning ikki pallasiday”  – в кон-
цептуальной системе носителей узбек-
ского языка идет речь о двух половин-
ках одного яблока, в момент когда они 
говорят о явлении схожести; в русском 
концепт имеющий в своем составе фе-
номен сходства вбирает в себя сравне-
ние с каплями воды – ‘похожи как две 
капли воды’. Следует отметить, что и в 

узбекском имеем похожий ФИ  – “ikki 
tomchi suvday”.

При переводе очень часто экспрес-
сивные компоненты ФИ могут быть за-
менены другими значимыми для носи-
телей выходного языка компонентами. 
Например, в английском языке as the 
apple of an eye применяется говоря о чем-
то ценном, тогда как в русском мы берем 
‘(беречь) как зеницу ока’, в узбекском 
находим “ko’z qorachig’idek (asramoq)”.

Итак, особый интерес и, в то же вре-
мя, трудность исследований ученых 
лингвистов, языковедов представляют 
сугубо национальные ФИ, которые нуж-
даются не в просто переводе, а в пере-
осмысливании реалий закладываемых в 
высказывание носителями исходного 
языка и их воспроизведение согласно 
реалиям носителей входного языка, что 
требует не только знание языка, но и 
культурологического компонента носи-
телей приведенного языка.
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Parentheses can be found in various 
structural forms and can be included in 
the context of the micro texts.

Structurally parentheses are structured 
to give an explanation and additional in-
formation on the micro text of the context: 
“Read books, read, it is good. There is a 
hidden treasure of your father! It is boiling. 
It will marry you; will care for your baby 
will be happy! Stand up, look after straw-
berries! If you go to the market tomorrow, 
it will be right for you! “(U.Hashimov, sto-
ry of” Frightened Dream “).

Parentheses in the form of a com-
pound sentence can also be related to 
micro texts, which can be summed up as 
follows: a lot of animals are slaughtered, 
we drank too much qimiz, and lots of 
countless food was available. Sons of rich 
were boasting: because they wanted to 
show people the inheritance of their father, 
how they honor their father and his memo-
ry... (Oh, my child, it’s not worth it if people 
swaging about their riches instead of intel-
ligence.) (Ch. Aitmatov, story “White 
Ship”).

Boy’s boastful sons wanted to surprise 
others and spread their fame to the world. 
Also, they wanted to put mother deer’s horn 
to their father’s grave, so that everyone 
knew that their father was the son of 
mother deer. (Oh, my child, there is the 
word from past: richness is arrogance, and 

arrogance  – it causes meaningless) (Ch. 
Aitmatov, story “White Ship”).

Linking the micro text parentheses to 
the main micro texts is also an important 
factor in the expression of the author’s 
intended artistic goals. I. Toshaliev calls 
parentheses in the model micro text as 
“complex insertions”1. We prefer to name 
the word “micro text”.

The “strangeness” of the micro text 
form of parentheses is seen in the part of 
artistic speech. They can often be attrib-
uted to the story of a storyteller or some-
one else’s story, and may comment on the 
story: “Chiyduxoba” (type of fabric) is a 
good thing, when you play “chillak” (type of 
game), if you hit the ball, it’s a bad thing to 
get mud. Mother washes it in three days 
and feels tired. (Father didn’t think about 
that fabric would be a fashionable all over 
Europe, but this chiyduxoba was just a 
“poor garment”). (U. Hashimov, The Story 
of World affairs)

It may be said that the parentheses, 
which are directly related to the micro 
text, are in the form of sentence or micro 
texts. Naturally, the connection of paren-
thesis in the form of a word or phrase 
combination to the micro texts is virtu-
ally impossible due to the complexity of 
the structure and composition of the 
micro texts. 

1  I. Toshaliev. Ibid dissertation. P.155

DIRECTLY RELATED PARENTHESES TO MICROTEXTS

Juraeva Mukhtasar Abdukakhkharovna
Teacher of Russian language and literature department,  
Kokand State Pedagogical Institute
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В каракалпакском языке имя при-
лагательное – неизменяемая часть 
речи. При употреблении с существи-
тельными оно примыкает к ним. Эта 
же особенности свойственна прилага-
тельным в каракалпакском языке.

В современном каракалпакском 
языке существует следующие способы 
образования прилагательные: 

1) способ аффиксации; 
2) способ словосложение.
В современном каракалпакском и ко-

рейском языках прилагательные образу-
ются с помощи аффиксами и сложения. 

Поэтому, в данной статье мы при-
ведем несколько примеров образова-
ния составных прилагательных кара-
калпакском и корейском языках мето-
дом сопоставления.

Образования слова путём соедине-
ния – это словосложение, соединение 
двух слов в единое целое.

Н.А.Баскаков к составным прилага-
тельным каракалпакского языка отно-
сит только качественных: қызыл ала 
(красно пестрый), қуба гүрең (светло-
голубой), қара гүрең (темно-голубой), 
кер торы (темно-рыжий), қара көк 
(темно-синий), тарлан көк (темно-си-
ний) [1], а А.Бекбергенов по семанти-
ческому строению делит их на восемь 
разрядов [2]. 

В академической грамматике кара-
калпакского языка составные прилага-
тельные делятся на следующие виды [3]: 

1) путем сложения; 
2) сложения и аффиксация; 
3) лексикализация (лексико-семан-

тический способ). 
Несмотря на то, что по структуре 

могут образоваться из разных частей 
речи составные прилагательные обозна-
чают семантику признаков (внешние 
признаки, присущие людям, животным, 

ON COMPOUND ADJECTIVES IN KARAKALPAK LANGUAGE 
О СОСТАВНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В КАРАКАЛПАКСКОМ 
ЯЗЫКЕ
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предметом, а также разным явлениям). 
Поэтому при рассмотрении мог раз-

делили их по структуре на следующие 
группы: 1) Составные прилагательные 
образованные путем сложения корня 
или двух корней; 2) Составные прила-
гательные образованные путем сложе-
ния корня и производных аффиксов.

1) Составные прилагательные, образо-
ванные путем сложения корня или корней, 
которые в целом означает одно значение:

1.1. Составные прилагательные, об-
разованные от качественных прилага-
тельных: ақ қуба, ақ боз (светло-белая), 
қара торы, қара сур (темно-серый), 
қара қоңыр (темно-коричневый), торы 
ала, қара ала (темно-пестрый), сары 
ала (светло-пестрый), көк ала (синий-
пестрый) и др. Например: Биреўи жи-
гирмадан асқан, жуқа жүзли, қара торы 
жигит (К.Султанов). (Один из них тем-
но-смуглый, с тонкими чертами лица, 
которому больше двадцати). 

1.2. Составные прилагательные, об-
разованные от существительного и ка-
чественного прилагательного: ақ шаш 
(беловолосый, в смысле пожилой), ақ 
сақал (белобородый), ақ тамақ, ақ 
маңлай (белолобый) и др. Например: 
Ерман кириў менен ақ шаш ананың 
қолынан алып столға жақын отырды 
(С.Хожаниязов). (Ерман войдя поздо-
ровался с беловолосой (пожилой) жен-
щиной и сел близко к столу). 

1.3. Составные прилагательные об-
разованные от существительных: 
қабақ бас (голова как тыква),  мәки бас 
(голова как челнок), теке сақал (боро-
да как у козла), қой көз (глаза как у  
овцы), қумар көз,  бийдай рең (цвет 

пшеницы, ржи), ҳаўа рең (голубое как 
небо), бадам қабақ (веки как орехи) и 
др. Например: Ғаз мойын, жипек ми-
незли, нашарға тән нәзикликтиң 
барлық қәсийетлери табылатуғын ақ 
келиншегиниң… (Ш.Сейтов). (… сво-
ей жены, у которой шея как у лебедя 
владеющую всеми женскими качества-
ми, манерой, нежностью). 

1.4. Составные прилагательные, об-
разованные от форм причастий -ар//-
ер, -р и наречия: ерте писер (рано по-
спевающий), кеш писер (поздно поспе-
вающий) и др. Например: Ол ерте пи-
сер капуста екпекши болған еди (А.
Атажанов). (Он хотел сеять рано по-
спевающую капусту). 

2) Составные прилагательные об-
разованные от сложения слов и слово-
образующих производных аффиксов. 
В этом случае они образуются путем 
сложения словообразующих аффиксов 
и определенных словосочетаний. Они 
делятся на следующие виды:

2.1. Составные прилагательные об-
разованные от качественного прилага-
тельного и аффиксов -лы//-ли: орта 
бойлы (среднего роста), көк көзли (си-
неглазый, голубоглазый), сары шашлы 
(рыжеволосый, светловолосый), сулыў 
сымбатлы (стройного телосложения), 
узын бойлы (высокого роста), қара 
сақаллы (чернобородый) и др. Напри-
мер: Қарсы алдында турған қара 
сақаллы, ала көзли, сулыў сымбатлы, 
узын бойлы, арық-турақтан келген 
адамның жүзи көзиме ысық көринеди 
(Ж.Аймурзаев). (Мне кажется очень 
знакомым  черной бородой, с больши-
ми глазами, стоящего передо мной, 
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стройного телосложения, худенького 
человека высокого роста). 

2.2. Составные прилагательные об-
разованные от существительного и аф-
фиксов -лы//-ли: қой көзли (глаза как у 
овцы, овечьи глаза), адам тәризли (чело-
векообразный) ҳәм т.б. Например: На-
зарбай ҳаял даўыслы, қыйқым адам, 
қурттай нәпси ушын адам алдаўдан да 
танбайды  (Ш.Сейтов). (Назарбай чело-
век с голосом как у женщины, очень ме-
лочный, который ряди своей ничтожной 
прихоти готов обмануть кого-угодно). 

2.3. Составные прилагательные, об-
разованные от числительного и аффик-
сов -лы//-ли: төрт аяқлы (четвероно-
гий), бес бөлмели (пятикомнатный) и 
др. Например: Бир папкаларды 
аўдарып, үш мүйешли хатты усынды 
да, телефонға жуўырып кетти (Ш.Сей-
тов). (Из-под каких-то папок достал 
треугольное письмо, преподнес его и 
побежал к телефону). 

2.4. Составные прилагательные, об-
разованные от наречия и аффиксов 
-лы//-ли: мол зүрәәтли (много урожай-
ный), кем ҳасыллы (мало урожайный), 
жоқары мәдениятлы (высоконрав-
ственный), көп сумлықлы и др. Напри-
мер: Қурылысшы, яғный ҳәзирги за-
ман қурылысшысы жоқары 
мәдениятлы, өз исине талапшаң адам 
болыўы керек  (О.Абдирахманов). 
(Строитель, а точнее строитель сегод-
няшнего дня должен быть высоконрав-
ственным и требовательным к самому 
себе и своему делу). 

2.5. Составные прилагательные, об-
разованные от согласования существи-
тельного с аффиксами -лы//-ли: қолы 

өнерли, қолы епли (умелые руки) и др. 
Например: Қолы епли адамлар 
әкелинди (К.Султанов). (Привели лю-
дей с умелыми руками). 

2.6. Составные прилагательные, обра-
зованные от наречия и аффиксов -лық//-
лик: көп жыллық (многолетний) и др. На-
пример: Көп жыллық муҳаббат шарабы 
яңлы, Сөйлегени сөз мүлкине жан берер 
(И.Юсупов). (Как многолетнее вино люб-
ви, Слово его, дают жизнь к словесности). 

2.7. Составные прилагательные, обра-
зованные от числительного и аффиксов 
-лық//-лик: бир жыллық (одногодний), еки 
жыллық (двухлетний) и др. Например: 
Мәдений өсимликлер бир жыллық  ҳәм 
еки жыллық өмир сүриўши болып 
бөлинеди (из газеты). (Культурные расте-
ния делятся на одногодные и двух летние).

Вообще по семантике и по структу-
ре составные прилагательные в основ-
ном употребляются в обобщающем и 
собирательном значении, признаков и 
форм одушевленных и неодушевлен-
ных предметов, людей, а также различ-
ных явлений.

Продолжение и развитие подобного 
рода исследований являются актуаль-
ной задачей, стоящей перед современ-
ной лингвистикой.
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В языке закрепились фразеологиз-
мы, которые в себе несут национально-
культурную информацию, сохраняют 
эту информацию во внутренной фор-
ме, отличаются национально-культур-
ным колоритоми отражают националь-
но-культурное мировозровозрение на-
рода1. Равные по составу каждому сло-
восочетанию или предложению, 
состоящие из двух или более компонен-
тов, выполняющие в предложении 
функцию одного члена предложении, 
компоненты частично или весь обозно-
чающие переносное значение, имею-
щие эмоционально-экспрессивное 
свойство, использующиеся в речи в го-
товом виде неизменяемые лексические-
семантические единицы должны вхо-
дить в состав фразеологизмов2. В связи 
с тем, что в их значении встречались 
сведения о языке и истории, сегодня их 
серьезное, с точки зрения языка и куль-
туры, исследование, то есть их научное 
изучения в лингвокультурологическом 
аспекте есть естественное явление.
1 Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. 
пособие для студентов высших учеб. заведений. 
М.: Академия,  2001. 87 с.
2 Маматов А.Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилида 
лексик ва фразеологик норма муаммолари. 
ф.ф.д. илм. дар. дисс. –Т., 1991. 269 б.

Кстати, у каждого народа и нации 
есть своеобразные национально-куль-
турные особенности, отличающие их 
от других народов. К этим особенно-
стям относятса национальные тради-
ции, обычаи, способы общения, куль-
тура речи и другие. В данных случаях 
активно используются фразеологиз-
мы. Своеобразие каждого народа, пре-
жде всего, находит свое отражение в 
их компонентном фразеологизме про-
дуктов питания. Названия продуктов 
питания в них служат для обозначения 
национально-культурные свойства на-
рода. Ранее нами было указано, что у 
каждого народа имеется своеобразный 
способ бытия, по географическому ме-
стоположению существует и свое на-
звание продуктов питания. Во время 
трапезы естественно народ, в основ-
ном, употребляет свое национальное 
блюдо и запеканки, по обычаю и тра-
дицию ихготовят на свадьбах, вечерах, 
а также намероприятиях. К нацио-
нальным блюдам английского народа 
относятся pudding, omelette (omlets), 
soup, sandwich и другие. Именно эти 
блюда участвуют в составе фралеогиз-
мов и отражают национальную сущ-

LINGUO-CULTURAL ASPECTS OF PHRASEOLOGICAL UNITS 
OF THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES 
WITH WHICH ARE THE TITLES
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ АНГЛИЙСКОГО И УЗБЕКСКОГО 
ЯЗЫКОВ, В СОСТАВЕ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ НАЗВАНИЯ 
БЛЮД И ЗАПЕКАНОК

Ниязметова Дилдора Давлетовна.
Независимый соискатель УрГУ
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ность английского языка. Pie, cake, 
bread, biscuit и другие запеканки тоже 
участвуют в составе фразеологизмов 
английского языка. Ниже приводятся 
примеры лингвокультурологического 
анализа компонентных фразеологиз-
мов блюд и запеканокиз фразеологиче-
ского словаря А.В. Кунина.

Soup and fish амер. разг. Фрак, 
смокинг; вечерний мужской костюм. 
Go home and doll up your soup and 
fish, Paul, and wipe that worried look 
off your map. Tonight we gamble. (E.S. 
Gardner, ‘The Case of the Dangerous 
Dowager’, ch. 2)

Black pudding колбаса, изготовлен-
ная из крови [в этом фразеологизме 
слово pudding употребляется в значе-
нии колбасы в разговорной речи] (Ку-
нин А.В. 1984 P 686)

К числу национальных блюд узбек-
ского народа входят: ош, плов, мош-
хурда, лагман, шурпа, кази, атала и 
прочие. Эти названия национальных 
блюд участвуют в составе фразеоло-
гизмов узбекского языка и конечно 
отражают национальную сущность. 
Ниже проводится анализ примеров 
ФЕ, встречающиеся с названиями 
блюд и запеканок в “Толковом фразео-
логическом словаре узбекского языка” 
Ш. Рахматуллаева.

Мошхурдага катик булмок = ошга 
катик билмок, вмешиватся в чужие дела, 
совать нос, (Вы очень хориший человек, 
председатель, – сказал Асад, – Но мош-
хурдага катик булиб, вмешиваетесь в 
дела молодежи (Х. Назир. с.175)).

Камбагалнинг огзи ошга етганда 
бурни конайди (Когда рот нищего до-

стигнет плова, у него из носа пойдет 
кровь)... (Б. Худайберганов. ‘Лафз’ –Т., 
Шарк. 3 боб. с.271)

Для узбеков основная пища являет-
ся хлеб. И в узбекском языке, и в ан-
глийском языке имееться несколько 
разновидностей хлеба: загора, патир, 
катлама и другие, они употребляются 
исключительно в составе фразеологиз-
мов узбекского языка, в английском 
языке только слово “bread” хлеб ис-
пользуется в составе фразеологизмов. 
Если в английском языке встречается 
take the bread out of (from) people’s 
mouths (отобрать хлеб у кого-то), то в 
узбекском языке встречается в виде 
“огзидаги оши (нони)ни олдириб куй-
мок”. Если в английском языке компо-
ненты хлеб, bread в значении, как са-
мое главное и необходимое для выжи-
вания, встречается в виде фразеоло-
гизма Bread and butter (хлеб и 
сливочное масло), то в узбекском язы-
ке – это компоненты “ош и нон”.

Если в английском языке в качестве 
значения источника выживания кого-
то, постоянной работы, обоспечиваю-
щая чью-то жизнь, идет фразеологизм 
someone’s bread and butter (хлеб и сли-
вочное масло кого-то) (it is not that 
smaller deal has disappeared – they remain 
the bread and butter of this industry. 
1998  Times 25  May 46/2 ),в узбекском 
языке дается в виде бу иш унинг ейди-
ган нони (эта работа – его хлеб).

Комопоненты “катлама и кайнона”, 
во фразеологизме узбекского языка 
“кайин уйи каттадир, катламадан тот-
лидир”, означают национальность, 
культурность. В английском языке 
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слово (понятие) “катлама” не суще-
ствует, и отношение между свекровью 
и снахой (кайнона и келин) тоже явля-
ется культурным своеобразием узбе-
ков.

Схожие аспекты компонентных 
фразеологизмов продуктов питания 
английского и узбекского языков: в со-
ставе таких компонентных фразеоло-
гизмов названия продуктов питания 
употребляются и используются так, как 
есть. Отличительная их сторона: как от-
дельное употребление названия про-
дуктов питанияв подобных компонент-
ных фразеологизмах в обоих языках, 
так и готовятся блюда, соответствую-
щие обоим народам и употребляются и 
в разных переносных значениях, обо-
значающие национально-культурность.

Помимо, названия продуктов пита-
ния в составе фразеологизмов опреде-
ленного языка, от компонентных фра-
зеологизмов продуктов питания дру-
гого языка: а) полностью отличаются; 
б) частично отличаются; в) совсем не 
отличаются.

Если в составе названии полностью 
отличающихся блюд и запеканок в 
обоих языках используются названия 
национальных блюд, разновидностей 
хлеба, а в английском языке фразеоло-
гизмы, употребляемые вместе с назва-
ниями запеканок, то в узбекском язы-
ке не существуют такие компонентные 

фразеологизмы. В этих двухсистемных 
английского и узбекского языках не 
встречаются названия блюд и запека-
нок, которые совсем не отличаются. 
К  частично отличающимся относятся 
названия продуктов питания запека-
нок (pie, cake, fruitcake...). В узбекском 
языке можно заменят таких слов ан-
глийского языка соотвественными эк-
вивалентами, но в узбекском языке мы 
не встретим подобных компонентных 
фразеологизмов.

В значениях фразеологизмов, упо-
требляемые с названиями блюд и 
запеканок,узбекского языка, в основ-
ном, очень часто говориться о необхо-
димости труда, достижении цели через 
труд. Если фразеологизмы английско-
го языка, употребляемые с названиями 
блюд и запеканок, в основном, описы-
вают человеческие свойства, их харак-
тер, то в узбекском языке они исполь-
зуются для того, чтобы через наставле-
ния вызвать людей к доброте, к чест-
ности.
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Introduction.Task 2- the most challeng-
ing step to take for most of the candidates.

But why is it so?
Many experts answer in this manner:
In task 2, exam takers are required to 

answer the topic given, thinking global-
ly –generally –find a solution to the prob-
lem, discuss pros and cons of a particular 
event, so it may breed more problematic 
situations for candidates

In writing module, one is given 2 tasks:
Task 1 – 20 min
Task2 –40 min
While in task1, you have to describe a 

chart – give factual info, in task 2, you are 
asked to write your point with explana-
tions and evidences.Task 2 is more worthy 
so it is suggested to write first.

They are some criteria to improve 
your skill and get higher mark:

1. Firstly, you need to understand the 
question given very well. Because, task 
achievement plays main role in assessing. 
Write every sentence related to the question.

2. Write introduction, main body and 
conclusion

3. Make your statements clear to com-
prehend

4. Support your opinions with expla-
nations and justify them with evidences

5. Write 2-4 points and each should be 
in separated paragraph

6. Forget dogmatism and try to think 
generally, don’t state only your opinions.

7. Manage your time that do not forget 
you have only 40 min for writing task 2.

One should be flexible that nobody 
knows what kind of topics might be giv-
en- theme are known when they are 
handed in.

But candidate can prepare himself be-
fore exam, practicing on 3  types of writ-
ing. Because the types are fixed:

1. Problem – Solution
2. Advantage –Disadvantage
3. Opinion essay.
As we mentioned, the types are clear, 

these are exactly given to the candidate, 
themes stay unknown.But one who is ex-
perienced finds it so beneficial to write 
essays which have high potential to be 
given.

ACQUIRING INVALUABLE KNOWLEDGE ON WRITING 
MODULE AND GETTING AN OPPORTUNITY TO DISCOVER 
THE TIPS WHICH ARE REQUIRED TO FOLLOW IN THE EXAM

Gulira’no Masharipova
Student, 
Urgench State University gulimasharipova@gmail.com

Abstract:This article elucidates the dissimilarities among the types of essay which one 
can face up to in the IELTS exam and shows the right direction to the candidates for 
comprehending the complicated which is highly found challenging by many of them.

Key words:Writing module, pros and cons, problematic situations, criteria, to com-
prehend, benefits, thinking globally, paragraph, challenging step, experts, 
transition,thesis
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Here are some examples:“ These days, 
more and more people are going to other 
countries for significant period of time ei-
ther to find a job or a study.There are 
clearly more benefits to doing this, but 
people who live abroad can also face some 
difficulties.Discuss the advantages and dis-
advantages of living and working abroad 
“Or“ It is a common aspiration among 

many young people to run their own busi-
ness, rather work for an employer.Do you 
think the advantages of the working for 
yourself outweigh the drawbacks? ”

They are common topics given in 
IELTS exams. 

According to each type, you have to 
follow rules put forward in writing your 
essay. Structure is the same in all types:
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But there are some differences in in-
troduction, main body among 3 types.

A Problem – solution
1. Introduction
Here you should paraphrase question 

first and state that one can adopt more 
sensible measure towards this situation. 
Nowadays, in problem- solution essay, 
one suggest a measure to the problem and 
then ask you whether it is sensible to 
adopt or not. If no, what kind of solution 
you suggest.It is the first type of P.S essay.

In the second type, there is no neces-
sity to discuss the solution given in the 
question, because they do not give you the 
measure. They just ask what kind of solu-
tions you find adoptable. It is typical to 
ask the reasons for the problem

2. Main body
In main body, one should give 2  or 

3 points in each paragraph.
In the first sort of Problem-solution 

essay, you should follow the following 
structure:

1 reason + 1 solution= Paragraph 1
2 reason +2 solution=Paragraph 2
3 reason + 3 solution=Paragraph 3
 In the second:
1 reason + 2 reason+ 3 reason= Para-

graph 1
1solution +2  solution+3  solution= 

Paragraph 2
Advantage and disadvantage. Opinion 

essay
Both types are considered almost the 

same, but there is a few differences in 
structures.

The first discrepancy is in the question. 
In the pros and cons, you are asked to write 
minuses and pluses of something, while you 
can choose either pros or cons in opinion 
essay. In the former, you have to write both 
sides equally, giving them in each paragraph 
and in conclusion, you can give you 
opinion,that is to say,which side you protect.
In opinion essay, you are given a topic and 
asked to discuss. For example:“Prison is the 
best way to punish criminals. Discuss ” In 
this case, you support your opinion making 
2 paragraph and one alternative statement.
(But one can not ignore the fact that….)
This is suggested when you state your point 
in the introduction.However, it is not ob-
ligatory to write your side in the introduc-
tion. At this time, you state 2 paragraph to 
support your opinion, 2 paragraph for the 
opposite. In the conclusion, you can tell 
which side you want to protect.All the 
things considered, one can promote one’s 
writing skill by practicing daily non-stop, 
following the rules, structures put forward, 
using more academic words associated to 
the topic in one’s work, reading the tips 
given by professionals. The most paramount 
one is to understand what is an essay, what 
they are asking you, what are differences 
among the types of essays. At this time, you 
can conquer zenith- to get the highest score 
in the exam.

REFERENCES:
1. ”IELTS Advantage writing skill” – Richard 

Brown, Lewis Richards
2. ”IELTS Graduation. Student’s book”  –

Mark Allen, Debra Powell,Dickie Dolby



 97 

PHILOLOGY,  SOCIOLOGY AND CULTUROLOGY №12

The only thing that exists in the uni-
verse is the product of nature.Nature is 
the creator from the primitive to the last. 
The main theme of the literature has al-
ways been the preservation of nature, its 
riches and secrets. Mengziyo Safarov, a 
writer and creator living in the Surkhan 
oasis in the southern part of the Republic, 
bordering on Afghanistan, has lived a life 
of heritage.

Not to study our national history,not 
to be aware of its secrets, cause moral de-
generation. It is not surprising thatM. Sa-
farov’s book, “Ona tuproq qo’shig’i”, which 
we would like to consider. Although the 
book consists of two essays, three essays 
and four stories, the main issue is the his-
tory of the Motherland, its nature.

Author’s “Turnalar uchadi”,”Olis qirlar 
ortida” stories are well-known to readers. 
“In nature, everything is free, legally, nat-
ural... can it be applied to human life? No, 
there is a limit. “ This is what Rayhon, one 
of the heroes of the story “Turnalar ucha-
di”, is sure to say. If there is no “holiness” 
in the people, mercy, compassion, mercy 
will disappear. If the human being is the 

ultimate creature of nature, his life must 
be free, lawful, and natural.

Ali’s central image is also based on this 
creed. Higher Institute student. He was 
fond of marrying Rayhon, who had never 
thought of love, and who was accompa-
nied by a young man who was fond of 
books and movies, was accompanying 
him. Ali’s love for Rayhon comes from his 
letters to his friend Sherdil.

The aim of the book is not just to ex-
press love adventures, but to introduce 
the art of culture of our ancestors to the 
depths of two thousand years.

The following thoughts cited by Qis-
sanavis: “Why are statues made of dust? 
Marble stones are a small boat. Is not this 
a sign that love for the land is closely re-
lated to love for women? The poet, the 
artist I am my ancestor, is able to resurrect 
the sacred soil shedding blood. “ The 
story deals with the monument of the 
Holy woman, the unique pearl of the 
Kushan Empire, which lived in the third 
century AD. He admits that this sculpture 
is an affinity between generations and 
generations. This bond can not be broken. 

MOTHER IS THE NATURE SINGER

Dilobar Karamatova, Munira Nurmuhamedova
the students of Termiz State University

Keywords: Esse, humanism, patriotism, literature, writer, skill, talent, artistry, 
reader.

Abstract:The article mentions M.Safarov’s literacy skills. Her works reflect humanism 
and patriotism. The book “Ona tuproq qo’shig’i” consists of two stories, three essays and 
four stories. The essay reflects the Uzbek people’s originality, hospitality, sincerity, simplic-
ity and kindness. What he ends up is a lesson for us and motivates all of us to do good. It 
is difficult to imagine Surkhandarya’s literary environment without Mengziyo Safarov’s 
creative work.
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With this feature, people are close to 
cranes.

This story emphasizes the need for a 
bond of brotherhood between man and 
nature.

M.Safarov’s imagination was a large, 
romantic man. More importantly, he does 
not write about events that he did not 
know. The second story of the author is 
“Olis qirlsr ortida”. We are trying to sub-
tract the theme. It’s as if a great secret lies 
behind the hillside. Surrounded by the 
long hills, Surkhan deserts are lying. Ista-
ra, Bandixon, Dashtigoz Desert. Accord-
ing to the writer, these steppes were once 
“flourishing, like a flowering apple of the 
wild nature!”

The aim of Qissanavis is to familiarize 
the reader with the nature of the desert, 
the daily life of desert people. As you read 
the story, you will have a clear idea of   the 
Surkhan Oasis on the deserts of Qorakir, 
Dashtigoz and Qizirik.

The hero of the story brings you to the 
daily life of the deserters. We meet Halim 
Norboev, a prominent man in the public 

service, who is always afraid of all the 
hardships of the desert, with Ramazan, as 
well as with Fazil, who has found his way 
to life with difficulty in his life.

The author describes the great balance 
between Man and Life in specific apho-
risms. M: “Life is a great experience for 
humanity.” Everyone strives to the shore. 
But the most difficult thing for a person is 
how to pass. Fazil, one of the heroes of the 
story, is going through this great tragedy. 
The fate laid a heavy burden on his shoul-
der. As a young man grew up in grapes, 
the war played a fatal role in his life, when 
he lost his wife when he was just in his 
life. But despite all these difficulties, he 
did not leave his motherland and desert. 
The hardships endured hardship and en-
durance.
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Enlightmence  – the voicemail of the 
global crisis of the world, is a vicious cir-
cle of colossalism, a cultural, philosophi-
cal, and literary movement that has be-
come a vibrant cultural heritage. Discon-
tent from the national characteristics of 
the general characteristic: the democrati-
zation of the world, the culture of the arts 
and science, as a condition of peace, liber-
alism, humanism, the opportunity to ex-
plore Discontent from the national char-
acteristics of the general characteristic: 
the democratization of the world, the 
culture of the arts and science, as a condi-
tion of peace, the opportunity to explore 
is of the general characteristic: the de-
mocratization of the world, the culture of 
the arts and science, as a condition of 
peace, liberalism, humanism, the oppor-
tunity to explore Discontent from the na-
tional characteristics of the national char-
acteristic of the general characteristic: the 
democratization of the world, the culture 
of the arts and science, as a condition of 
peace, liberalism, humanism, the oppor-
tunity to explore. One of the first to be an 
internationally renowned philanthropist, 
in France, and XVIII. French is a philoso-

pher. Wolter, M.Montesky, J.Meley, is a 
gatekeeper.

The fascinating nature of football is a 
national identity, because the formaliza-
tion of the nationality of the nation is a 
genius. That means, education has been 
stagnant in national politics. Social-eco-
nomic development in the world, the 
French, English, Bulgarian, Russian, Ta-
tar, Indian, Turkic, Uzbek, and Far East-
ern peoples also have a common under-
standing of the nature of education and 
the general education of the people., na-
tional social-political, national-religious 
rituals, differentiation.

The fascinating nature of the historical 
environment, the history of the environ-
ment, influences, territorial and historical 
factors affects, and can be clarified. Dis-
covering the idea of   not only the national, 
but also the narrowing of the territorial 
territories. It is evident that the ranks of 
the Far,Near, Middle East Education,such 
as American and French education are 
shaped. Every region has the opportunity 
to educate in different areas of education. 
Social Studies The social development is a 
distinctive part of the process of organiz-

NATIONALISM IS ABOUT THE BEGINNING  
OF THE FIRST LITERARY AND ENGRAVING OF THE WEST 
IN THE SUBJECT OF DEVELOPMENT

Eshnazar Jabborov
Independent investigator

Abstract: Enlightmence – the voicemail of the global crisis of the world, is a vicious 
circle of colossalism, a cultural, philosophical, and literary movement that has become a 
vibrant cultural heritage.

Keywords: cultural heritage,humanism,liberalism,condition of peace,characterise,
democratization
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ing, the traditional tradition of the tradi-
tional religion, the conceptualization of 
the conditions of life, the revival of the 
religion, the movement of the movement, 
the slabs. Studies include regional social-
economic development, social morality, 
morals of the Turks, the establishment of 
a state-of-the-art verification of the reli-
gious, political, religious, nature, and ide-
ological nature. So, each one of them is 
educated in the world.

Characterism of East enlightmence- 
Anticipate Reflections, Reforms, Human-
ism, National Anthem, Religious Ethics, 
Curriculum, Education, and Challenges. 
Warm, straightforward, western, and 
frankly, frankly, educated in advance. 
These scholars are, in turn, educated in the 
form of the development of the formulas, 
as well as the development of the social and 
historical development of the well-known 
and well-developed country-based nature.

In this context,Diltey discovers that 
the idea of   «education in europeanism» is 
a necessity, a mere nonsense, a critics 
need. For example, the Epicurean thought, 
the government needs to be based on 
gender-based violence. The epic poetry of 
the socialist philosopher XVIII centuries 
of French literaryists, as well as the twen-
tieth century, has been continuing.

Lametri and Gélévisia, Didro and Gol-
bah, in spite of the fact that the French 
had taken a long time in the lives of the 
national government, human rights and 
the rights of the people. Unfortunately, 
the French nation has been deprived of 
moral morality and ignorance of human-
ity, as it has been for many generations. It 
is a tremendous costume for the «Ency-

clopedia» that has been promoted to the 
«European Basque» project, which has 
been able to bring about the morality of 
the minds of young people.

In 1917,27February in Petrograd, the 
Democratic revolution in Turkistan, also 
influenced both the Ottoman Empire and 
the Ottoman Empire.In 1917  March-
April months was important period of 
political period.Makhmudxuja Behbudiy( 
1875-1919), Munavvara Qori (1878-
1931), Ubaydullaxuja Asadullaxujaev 
(Ubaydulla Khujayev, 1882-1938), Fitrat 
(1886-1938), Fayzulla Khujaev (1896-
1938), Turkmens,, Sadriddin Ayniy 
(1878-1954), Abdulvohid Burhonov 
(1875-1934), Mustafa Chukay (1886-
1941), Muhammadjon Chukay (1879-
1939), Sherali Lapin (1868-1919), Ahmad 
Zakiy Validiy (1890-1970) Obidjon Mah-
mudov (1858-1936) was a member of the 
Council of the Islamic Revolutionary 
Council (1917  March), the Council of 
Ulamo (1917 June), «Turon», and «Turk» 
«(July 1917),» The Union of Muslims 
«(September 1917) has become a key 
component of the political parties.

  The 70 -80-year-old era was found in 
Europe, particularly in France, with the 
exception of French education, not only 
the nature, the form, the history of the 
landscape, but also the burning of culture, 
and generally, the social implications of 
the world. If the European educators bor-
rowed the revolution into the land of the 
Ottoman Empire (eg, French Revolution, 
Ceyinok, and England), he did not even 
set out for the purpose and absolute posi-
tions of the Universe, as a basis for re-
forms, inherited, inherited, discriminato-
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ry, and culturally-oriented, as well as the 
Oregon countries of origin. This is the 
first, the first, the foreign language acqui-
sition, the importance of (Beğududi) as a 
way of expressing sincerity in the coun-
tries of the world, the ability to learn the 
skills, the reforms, and the role of music. 
In Asia, the idea of   promoting awareness 
raising is a distinct feature of the universe, 
of the mind, of the earth. Freedom of As-
sociation: Liberal Democratic (Ahmed 
Donish,Mukimiy,Furqat and etc) revolu-
tionary democracy (Zavkiy, Hamza, 
S.  Ayniy and etc), Liberal-Burhouse 
(Bekhbudiy, Avloniy, Fitra and etc )

Discipline is one of the sophisticated 
remarks of melioration. Meliorism (Latin, 
Mtlior  – Good English, 19th Century, 
English Poetry, J.Eliot, and French phi-
losopher J. Sellie Tonton, met with a criti-
cally unassuming leader. It is possible for 
the members of the Ombudsman to be 
well-prepared, imparted to one-on-one 
maturity, a sense of responsibility, a life-
style, and a whole-of-a-kind world. Navoi, 
Ahmad Aqil, Furqat, Mukimy, Abaz As 
the mother of our educators, we have a 
clear idea of   the points of view, in part, 
that we call the ranks. The literature is 
historically and, generally, the sophisti-
cated knowledge of social sciences, edu-
cators, tourists, and so on. For example, in 
the 19th Century, East and Origin have 
been discussing human rights issues, the 
18th century French educators, the 19th 
century, the 20th Century Exodus of the 
Furqat, Ahmad Donish, Mukimiy, the 
Awaker of Islam, the Indomitable Evolu-
tionist, an Idea of   Determination. ring-
tones can be arranged. Warming is a 

smart optimistic solution to the problem, 
the imaginary ideas, and the mindset that 
can only be achieved by simply looking 
for a job. From this point of view, the peo-
ple of the world, the people of the world, 
the people of the intellectual, the science, 
the science of education.

Michelle Ejdera, Michelle Montenning, 
was the founder and author of the author of 
the book «Esselar», the author of the novel 
of the author of the book «HVIII». It is im-
portant to remember that the Latin lan-
guage has become a full-fledged language, 
because the French is a literary artist, be-
cause of the proletariat, it is a way of ex-
pressing a sense of humor. The publishing 
of this article is a unique phenomenon in 
the spiritual and spiritual life of the indi-
vidual. «Esselar» first published in 1580. 
The author has been working hard to make 
sure that the book has been published in 
1592 in Bordo 1587 and 1588 in Paris.

Ahmad Fargoniy’s scientific discoveries 
resulted in the loss of life in the face of anxi-
ety, overdosing, and finally completing. XII 
century astronomy works of linguistics to 
translate the language into Turkish and this 
is a proof of evolution. Europeans called 
Ahmad Fargoniy «Al Fraganus». Winging 
exercises for Nemis, English, French, Rus-
sian and other languages.
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The essence of progress at all stages of 
society’s development and its pace, de-
pends on the level of spiritual perfection, 
free and independent activity of people. 
In order to increase the spiritual activity 
of the younger generation, it is particu-
larly important to engage art in educa-
tion, especially with fine arts. It is well 
known that during the years of independ-
ence, thanks to the creative work of Uzbek 
artists, Uzbekistan’s artistic heritage has 
been gaining popularity not only in Uz-
bekistan but also in abroad. The study of 
the activities of the Uzbek masters of fine 
arts and their acquaintance with the 
knowledge gained in the process of teach-
ing art professionals through their con-
temporary pedagogical technologies, as 
well as enhancing their activity, develop 
skills and abilities of the students. In the 
report titled “The rule of law and provi-
sion of human interests are the basis of 
the country’s prosperity and well-be-
ing”, which is dedicated to the 24th an-
niversary of the adoption of the Consti-

tution of the Republic of Uzbekistan, 
the following sentences were mentioned 
by the President of the Republic of Uz-
bekistan Sh. M. Mirziyoev of December 
7, 2017: “We believe that improving the 
work of all educational system activities 
in line with modern requirements is our 
first priority”. It should be noted that it 
is based on the principle of the unified 
system of continuous education, the ef-
fectiveness of teaching and the develop-
ment of young people’s independent life 
and more deeply-rooted ideas. So, every 
artist creates his works with color draw-
ing. The content of the color drawing and 
the concept of still life and scientific basis 
of color drawing are the core of color sci-
ence. Color science teaches future artists 
how colors can be created and dissemi-
nated in nature, and changed in the envi-
ronment and how to make and use dyes. 
The “Fine Arts” in the curriculum at the 
schools helps to harmonize the artistic-
aesthetic culture of students and helps to 
shape and develop a number of important 
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features for the individual. This will help 
students learn about national heritage and 
learn about universal values. The process 
of color drawing and the peculiarities of 
creating still life, color reproduction in 
nature have got its own principles. It is 
important to know what to do in the be-
ginning of the task, what issues are to be 
solved in the middle, and how to deal 
with it when it is over.

The ability is vital to find common 
color and color relationships in the overall 
color and color patterns, and the color and 
color relationships closely interconnected, 
the “widening” of the color relationships in 
detail color processing of the individual 
objects in a wide range of colors. The skill 
of showing totality and the composition 
center is also significant. It is important to 
look at each of these issues on a regular 
basis. The composition of complete color 
drawing of the image is determined by the 
accurate and correct representation of the 
relationships between the main parts of the 
nature and color. Before discussing still life 
and how it works, let’s talk about the paint-
ing. Of course, whether it is a human or a 
worker in every artistic profession, wheth-
er the art teacher or craftsmanship related 
to this area, all of them primarily enters to 
color drawing through knowing pencil 
drawing. There are opportunities for paint-
ing still life in the lessons of fine arts. One 
of the most important aspects of the edu-
cational still life is the spatial location of 
what is illustrated. Bigger ones are placed 
in the back, while the smaller ones are put 
forward, the one will hide the second as 
well the main object will be hidden.

With the aim of connecting the objects 

of still life, it contains something that is 
more extensively embedded in the con-
text. The location of the still life in terms 
of horizons is also of great importance. It 
is well known that the lower part of an 
object, which is lower than the height of 
the eye, is clearly visible in the subject 
matter, and easy to describe. In order to 
reveal the shape and space of objects, the 
light beams must be on the front or near 
the forehead. At the same time, there are 
types and techniques for color drawing 
classes. In color and watercolor technolo-
gy, students should be aware of the fol-
lowing:

– Alya prima watercolor technique;
– work in watercolor in detail and 

shape, be careful with papers, and avoid 
excessive repairs;

– to give the width and scale through 
the color;

– successful solution of tasks set in 
color.

The still life is one of the independent, 
fundamental and popular genres of fine 
arts. It is the most natural element in the 
school’s fine art lessons, and the most 
common in college and higher education 
classes. It is understood that the word still 
life derived from a French word that 
means “inanimate nature”. Still life is 
mainly used in workshop artwork (color 
drawing graphics) and partly in sculpture 
(mainly in relief).

The importance of the small things 
separated from the living place is still re-
flected in the genre of sill life. A future 
teacher of fine arts should be able to mas-
ter the painting fundamentals and master 
the theory of color to teach color drawing 
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for students. At the same time, theoretical 
bases of the realistic painting can be 
learned and practical practical exercises 
can be studied for ways of expressing im-
age. This is particularly evident when 
talking about creating still life and its 
color. It is also important to know in what 
room the still life is placed and how its 
light or darkness falls under the light and 
the angle of light. The light (“blic”) and 
the color reflection (“reflex”) are reflected 
in all objects in the still life. However, 
students should always be trained to no-
tice and illustrate. In order to achieve this, 
each young artist should read his or her 
own theoretical and practical manuals 
from the book, and see samples of paint-
ings in museums and exhibition halls. 
The greatest artists of the time came into 
existence and as a result of their work, the 
general concepts of “Methods of activat-
ing students’ thinking skills in the process 
of conducting image studies in basic 
schools” were explained. It is necessary to 

make a contribution to the responsible 
task of bringing up modern pedagogues 
and generations, aiming at a great goal, 
such as enriching minds of the children, 
the intellectuals of our future generations. 
There will never be cheaters of homeland 
among the people who are passionate 
with art. These people are ready to do 
everything so that their future will be 
prosperous. We are sure that they will be 
able to show their knowledge and intel-
lect. Suffice it to mention that the art is 
the highest quality that cleanses the soul, 
enhances the aesthetic taste of the people, 
develops the mind of the people, and 
raises culture and the spirituality.
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“We consider that our primary task 
is to improve the activities of the 
branches belonging to all educational 
systems in line with modern 
requirements”, Sh. M. Mirziyoyev, the 
President of the Republic of Uzbekistan.

Since the independence of the 
Republic was achieved, very positive 
changes have taken place in all spheres, 
especially in the reform of the education 
system. In particular, the vivid examples 
are the Law “On Education” adopted at 
the 9th session of the Oliy Majlis of the 
Republic of Uzbekistan on August 29, 
1997  and the “National Program for 
Personnel Training”. In these laws, besides 
other forms of education, a great attention 
was paid to the importance of aesthetic 
education and the art as its component in 
the harmonious upbringing of the 
younger generation.

Art serves as an integral part of the 
spiritual culture of mankind. One of the 
oldest and most common types of art is 
painting. The artist describes the spiritual 
image, psychological state and opinions of 
people through portraying events and 
phenomena in his works, illustrating a 

particular scene of different situations, 
opening the inner essence through the 
image. As the painter works on an image 
of a person, he never gets limited to being 
just like oneself, but through the image he 
tries to convey his thoughts and feelings 
to the audience. Initially, he selects an 
appropriate theme to the idea, then he 
builds the composition of the event, 
searches it, monitors the nature, draws 
sketches, and creates elements.  
In fine arts, it is very important to picture 
the image accurately, the shape, the size, 
the color of the subject, and the correct 
balance between them. Fine arts are one 
of the kinds of art that arouses positive 
emotions and enriches the spiritual world 
through quickly affecting the mind of the 
person. At the same time, a fine art is also 
a tutor who helps to form and develop 
human’s personality. It should be noted 
that having special knowledge and skills 
of art students studying in pedagogical 
colleges develops the students’ artistic-
creative abilities, artistic taste, color 
perception and imagination, and it leads 
to the ability of noticing and perceiving 
the beauty of the works created by the 
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great artists. It is a well-known fact that 
deep understanding of the theory of fine 
arts is a basis for students to work in the 
field of fine arts. “If somebody imagines 
science without practice, he is a boat 
driver who has not scull on the boat and 
cannot be sure where he is going,” said 
Leonardo da Vinci. The practice, 
especially in the field of painting, must 
always be based on strong theories and 
nothing can be achieved without them”1.

The role of fine arts is incredible in 
bringing young people to the country in a 
spirit of loyalty to the homeland and 
national art. The wide-ranging reforms, 
which are being implemented in our 
country, are yielding positive results to 
our economic, political, spiritual 
development, as one of the world’s most 
developed countries. In the future, our 
country becomes a great nation, and in 
this process the role of culture, 
enlightenment, art and spirituality of the 
nation are incomparable. The art of 
painting also plays an important role in 
enriching the spirituality and culture of 
our people. At present, there is a great 
deal of changes in teaching every field as 
well as in art. The future teacher of fine 
arts should, of course, have a profound 
knowledge of the art of expressive art, the 
features and ways to use different artistic 
materials.

The teacher of fine arts should have 
the skills of color and pencil coloring, but 
should also be able to convey his 
knowledge to students. Today, we need to 
strengthen our activities that has a direct 

1  Art Journal, 2010, Tashkent, publication of 
“Nisopoligraf”, 3rd issue

impact on the aspects of life beginning 
from education, press, television, the 
Internet and other media, theater, cinema, 
literature, music, painting till sculpture, in 
general, affecting to one’s soul and mind 
and we should meet the needs of the 
people, meet the modern requirements to 
a new level. In this case, we must pay close 
attention to art, especially to fine arts. 
Sport is one of the main ways in which art 
is able to promote the glory and authority 
of the state.

Absorbing the idea of   national 
independence in the minds and hearts of 
the students is not only the task of social 
and humanitarian subjects in educational 
institutions, but also in the whole system 
of the sciences, as well as of all subjects of 
the general education schools. Spiritual 
and educational work in this area should 
be widely implemented and should be the 
central focus in all aspects of the 
educational process. In particular, in the 
teaching of fine arts, this task includes the 
followings like to form a sense of 
Motherland in students, to love 
Motherland and its nature through 
preserving the riches of our land, creating 
a conscious and right attitude towards the 
natural plants and animals, and raising 
their ecological culture. It is time to 
prepare skilled art workers, to ensure that 
the students achieve a full range of 
professional artists. In this respect, “Fine 
Arts” also has a special meaning along 
with all the classes of art lessons. The 
transition of pedagogical technologies 
based on the current requirements of the 
art classes in the art schools of the teachers 
is the development of new methodical 
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techniques and the strengthening of 
practical training, especially in the present 
day and it proves the correctness of the 
high attention paid by our President, 
Shavkat Mirziyoyev. Fine arts serve as a 
science which make people know the 
world, life, nature, and the history of 
nations. The appearance of fine arts dates 
back to the primitive community. At the 
time, people used to paint events, people 
and animal to the stones, then through 
cutting them they made different 
sculptures. From ancient times, the art 
has been regarded as a positive influence 
on natural phenomena and people’s 
relationships, activities and their behavior. 
Particularly when the artifacts of the 
historical genre is watched, people get 
acquainted with nature landscapes, 
things, people’s lives, labor and combat 
instruments, their clothes, customs, and 
buildings.

The works of fine art also have the 
power to influence people with great 
power. People, by looking at the works of 
fine art and seeing the beauty that is 
expressed in them, try to incorporate 

such beauty into their lives, they try to 
look like the characters of the heroic 
works. They are abusive seeing the 
horrible events and actions in artistic 
works. Therefore, education and training 
are the key factors in raising productivity 
and competitiveness of the country.

We are convinced that large-scale 
investment in education will help 
Uzbekistan to become one of the most 
advanced countries in the world. For this 
reason, as the creators, especially young 
creators, we have to use creativity in a 
meaningful and definitive way. The art of 
our country will continue to grow if any 
of these opportunities created in our 
country can be used effectively and 
efficiently by people.
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