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В процесі вивчення іноземної мови 
можуть виникати такі проблеми або 
нові цілі для яких виникає потреба у 
певному часі самостійної роботи. В 
даній роботі ми розглядаємо процес 
вивчення іноземної мови студентами 
технічних спеціальностей у вищому 
навчальному закладі. Навчання здій-
снюється відповідно до навчальних 
планів та програм викладачем. Само-
стійна робота може здійснюватись за 
рекомендацією викладача іноземної 
мови або визначатись студентом само-
стійно. Це залежить від конкретних 
обставин навчання, а також від цілей, 
які ставить перед собою студент. Цілі 
вивчення іноземної мови визначають-
ся навчальною програмою, а також 
можуть залежати від конкретних об-
ставин життя та професійної діяль-
ності студента, від його індивідуаль-
них уявлень про майбутню діяльність, 
планів, сподівань, настроїв тощо.

Як вже зазначалось, самостійна ро-
бота може також бути потрібною для 
подолання певних проблем, які можуть 
виникати у конкретних студентів в 
процесі вивчення іноземної мови. Такі 

проблеми залежать від індивідуального 
сприйняття студентами навчального 
матеріалу, конкретних тем навчання, 
окремих мовних явищ. Це визначається 
рівнем індивідуальних здібностей, об-
дарованості, попередньої підготовки 
тощо. Не завжди студент може засвоїти 
ті чи інші елементи іноземної мови 
тільки в процесі навчальних занять під 
керівництвом викладача. Тому може 
бути потрібною самостійна навчальна 
діяльність, яку може визначати як ви-
кладач, так і студент. Як правило, само-
стійна робота в таких випадках може 
бути потрібна для міцного засвоєння 
окремих мовних явищ, коли необхідно 
запам’ятовувати певні одиниці мови, 
доводити до автоматизму конкретні 
мовленнєві дії. Часто запам’ятовування, 
формування навичок потребує значно-
го часу, який залежить також від інди-
відуальних особливостей студента. 
Тому така робота після визначення 
конкретних її елементів, які підлягають 
засвоєнню, виконується, як правило, 
самостійно. У випадках, коли значний 
за обсягом матеріал підлягає 
запам’ятовуванню або необхідним є 

ІНОЗЕМНА МОВА ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ: 
ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ СТУДЕНТІВ

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

Ключові слова: іноземна мова, студенти, навички, індивідуальна робота, ін-
формація.

Keywords: foreign language, students, skills, individual work, information.
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формування стійких навичок, викладач 
разом з визначенням конкретного ма-
теріалу та його поясненням повинен 
також ознайомити студентів з особли-
востями оптимального запам’я то-
вування, типами пам’яті, підкреслити, 
що запам’ятовування може здійснюва-
тись у кожного студента індивідуально, 
протягом різного часу, в різних умовах, 
тому не слід орієнтуватись на досягнен-
ня певних результатів іншими, а напо-
легливо працювати самостійно. Слід 
також нагадати, що в процесі 
запам’ятовування або формування 
конкретних навичок результат може 
бути не завжди відразу відчутним, про-
цес запам’ятовування або формування 
навичок може протікати нерівномірно. 
В деяких випадках слід бути готовим, 
що протягом певного часу результат не 
буде досягнутий, не слід порівнювати 
себе з іншими, а потрібно далі працю-
вати. В деяких випадках викладач може 
рекомендувати студентам індивідуаль-
но звертатись до нього з питаннями які 
можуть виникати у зв’язку з індивіду-
альними особливостями запам’ято-
вування. Це може бути і моральна під-
тримка викладача, коли виникають 
певні труднощі, зокрема також додат-
кова консультація, рекомендація зміни-
ти деякі прийоми, якщо результат не 
може бути досягнутий протягом трива-
лого часу.

В наш час, коли професійна діяль-
ність може бути пов’язана з великим 
різноманіттям варіантів та значною 

кількістю інформації, запам’ято-
вування базових елементів знань та 
більш широкий спектр навичок набува-
ють ще більшого значення, оскільки 
дозволяють звільнити мислення та ува-
гу для сприйняття нової інформації. 
Тому і самостійна робота з метою здо-
буття таких якостей може відігравати 
велику роль. Навчання мови через зміст 
спеціальних дисциплін відрізняється 
від професійно орієнтованого навчан-
ня [2]. Під час звуження професійної 
спеціалізації у багатьох сферах виникає 
додаткова необхідність самостійної ро-
боти студентів над окремими профе-
сійно-орієнтованими мовними матеріа-
лами. Відповідно підготовлений спеці-
альний мовний курс сприяє поліпшен-
ню знань студентів, якості їх 
професійної підготовки, а також поліп-
шує перспективи кар’єрного росту

Перспективним для подальших до-
сліджень може бути спостереження 
особливостей формування навичок в 
процесі самостійної роботи студентів, 
які вивчають іноземну мову. 

Література
1. Кравченко  Т.  В., Огієнко В.  П. Плану-

вання самостійної роботи в процесі 
вивчення іноземної мови та перекладу: 
навчально-виховні аспекти. Молодий 
вчений. 2018. №5. С. 527-530.

2. Тарнопольський О. Б. Аспектний підхід 
до навчання англійської мови для спе-
ціальних цілей у немовних ВНЗ. Викла-
дання мов у вищ. навч. закл. освіти на 
сучас. етапі. Міжпредметні зв’язки. 
2011. Вип. 18. С. 231-239.
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Для вивчення іноземної мови з ме-
тою досягти певні цілі іноді потрібно 
багато працювати самостійно. Така са-
мостійна робота може бути потрібна 
навіть тим студентам, які навчаються 
за поглибленою програмою у спеціалі-
зованих вищих навчальних закладах. 
Іноді у студента або фахівця може ви-
никнути потреба набути знань мови, 
яка не вивчалась ними у навчальних 
закладах. Не завжди є достатньо мож-
ливостей працювати з викладачем, в 
процесі спеціально організованих ко-
лективних або індивідуальних занять. 
Тому набуває значення використання 
засобів навчання, розрахованих на са-
мостійну роботу, як для людей, які вже 
мають попередню підготовку за необ-
хідним розділом знань, так і для тих, 
хто взагалі може не мати знань у необ-
хідному напрямку. Такі люди викорис-
товують для досягнення своїх цілей 
традиційні підручники для середніх та 
вищих навчальних закладів, спеціаль-
ні видання, розраховані на тих, у кого 
відсутні базові знання, спрощені кур-
си, в яких автори намагаються виклас-
ти навчальний матеріал легко та попу-
лярно, доступно для вивчення у будь-

яких умовах. Існують також навчальні 
засоби на основі електронних інфор-
маційних технологій, які дозволяють 
навчатись за допомогою стаціонарної 
або мобільної комп’ютерної техніки. 
Значне місце серед вищезгаданих засо-
бів навчання посідають так звані само-
вчителі-навчальні видання для досяг-
нення навчальних цілей, розраховані 
на самостійне опрацювання для лю-
дей, які, як правило, не мають елемен-
тарних знань у відповідній галузі 
знань. Часто такі видання використо-
вують для самостійного вивчення іно-
земних мов.

Дискусійним є питанням, чи мож-
ливо досягти оголошених у самовчите-
лі цілей шляхом самостійної роботи? 
Які обсяги роботи можуть бути для 
цього потрібні? Чи потрібні інші на-
вчальні матеріали, допомога виклада-
чів та фахівців відповідної галузі 
знань? Такі питання потребують спеці-
альних досліджень, в першу чергу, до-
сліджень досвіду засвоєння конкрет-
ного навчального матеріалу учнями 
різних категорій. Це може бути дуже 
об’ємною роботою і не є предметом 
дослідження даної статті, метою якої є 

САМОВЧИТЕЛІ ЯК НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ (АНАЛІЗ ТИПІВ 
САМОВЧИТЕЛІВ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ)

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

Ключові слова: іноземна мова, студенти, самостійна робота, навчальні 
видання.

Keywords: foreign language, students, self-instruction, learning aid.
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розгляд та узагальнення класифікації 
типів навчальних видань-самовчите-
лів. Самовчителі можуть бути розра-
хованими на різне засвоєння матеріа-
лу. Є самовчителі, розраховані, в пер-
шу чергу, на розуміння матеріалу, по-
будовані за принципом від простого 
до складного, коли на основі засвоєних 
елементів навчального матеріалу мож-
на зрозуміти подальший матеріал. 
Інші самовчителі можуть бути призна-
чені для формування навичок вико-
ристання мовних засобів та 
запам’ятовування граматичних пра-
вил та лексичних одиниць. Ще один 
тип самовчителів  – це самовчитель у 
формі довідника, де інформація може 
бути розташована у зручній для пошу-
ку формі. Безперечно, такі типи само-
вчителів можна розглядати як тенден-
цію, яка може переважати в тому чи 
іншому конкретному виданні.

Зазначені типи самовчителів при-
значені для найрізноманітніших цілей 
навчання та індивідуальних особли-
востей засвоєння навчального матері-
алу у різних людей. Як правило, само-
вчитель не може за своїм обсягом пре-
тендувати на подання значного обсягу 
знань. Для нього характерні вузькі, 

спеціалізовані цілі навчання, або ж 
самовчитель розрахований на засвоєн-
ня основ відповідної галузі знань, в 
нашому випадку  – іноземної мови. 
Більш широкі знання здобуваються за 
допомогою додаткових засобів навчан-
ня, роботі з якими можуть значною 
мірою допомогти основи знань, засво-
єні за допомогою самовчителя.

Перспективним для подальших до-
сліджень може бути вивчення особли-
востей конкретних самовчителів для 
вивчення іноземних мов, творчості ав-
торів таких навчальних матеріалів, 
оскільки створення самовчителя ґрун-
тується не тільки на наукових принци-
пах, а є ще і в деякій мірі літературним 
мистецтвом.
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William Shakespeare has been consid-
ered the greatest writer not only in the 
epoch of Renaissance but in the history of 
literature. Sometimes he is also called the 
father of world’s literature. The following 
article is devoted to the place William 
Shakespeare has in the English world’s 
literatures as well as characteristic fea-
tures that are applied to his works, espe-
cially dramas. The goal of the research e is 
to offer the connection of Shakespeare 
and his writings with historical as well as 
social aspects of the Renaissance, which 
according to Bachniak and Podlecki “is 
treated as a cultural movement [1].” It is 
important to mention that the author cre-
ated his writings under reign of two mon-
archs, Queen Elizabeth I and King Jacob. 
Therefore, it is of vital importance to see 
the necessity to comprehend various as-
pects that took part in the creation of the 
Elizabethan drama.

William Shakespeare was, undoubt-

edly, one of the greatest personalities in 
the world of literature ever known. Not 
only was he a playwright and a poet but 
also an actor. Many literary critics and 
scientists, like Greenblatt, Bevington or 
Wells as well as common people who con-
sider Shakespeare’s works as a milestone 
in literature consent that he is the worlds’ 
most pre-eminent dramatist. T. S. Elliot 
once said that “[w]e can say of Shake-
speare, that never has a man turned so 
little knowledge to such great account 
[3].” Other writers also described the per-
son of Shakespeare, his works, his lan-
guage and his influence on other’s writ-
ings in a positive manner.

The exact date of Shakespeare’s birth is 
unknown; there is only a date of his 
church baptism, 26 April 1564. According 
to Potter, traditionally 23  April 1564  is 
considered Shakespeare’s birth date – it is 
the date of the Feast Day of Saint George, 
who is a patron saint of England. Shake-

THE RECEPTION OF W. SHAKESPEARE IN DIFFERENT 
EPOCHS

Koliasa O.V.
PhD, Associate Professor, Drohobych Ivan Franko 
State Pedagogical University
Nalyvaiko N.B.
Tuitor, Drohobych Ivan Franko 
State Pedagogical University

The article is devoted to the figure of William Shakespeare in the light of the Elizabe-
than era. Even back then he was already recognised by many contemporary writers and 
lovers of literature, including monarchs. The core aim of the research is to show how 
deeply approved Shakespeare was and what made him become so successful. The whole 
life of the Bard, since his childhood, was full of literature and the fact that he decided to 
contribute to this area of culture seems understandable.
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speare was born as a first surviving child 
and the first son in the family. He was 
raised in Stratford-upon-Avon in the 
county of Warwickshire. Schoone-Jongen 
writes that the family of Shakespeare was 
quite well-off and definitely above the 
average materially. William’s father, John 
was a respectable person, the owner of a 
number of properties in Stratford and a 
business in wool industry, though illegal. 
He was also assigned to some public of-
fices, served as an alderman and as a chief 
magistrate in favour of the city council, as 
pointed by Schoone-Jongen [6]. After 
some years, John Shakespeare was prose-
cuted for illegal trading of wool. Soon af-
ter that he lost some properties and that 
was when hard times for the family began.

Many authors, for example, Honan, 
Potter, Bate, Schoenbaum or Ellis, who 
write about Shakespeare’s life and works, 
agree that he must have attended gram-
mar school. The school was only quarter 
a mile from his home and was free for all 
male students. Schoenbaum adds that 
William must have started his school edu-
cation at the age of 7. The classes were on 
6 days of the week, except on Sunday and 
lasted from 6 a.m. until 5 p.m. and from 
7 a.m. until 4 p.m. in winter.

At the age of only 18, on 27 November 
1582, William Shakespeare was given a 
special licence to marry a 26-year-old 
Anne Hathaway, as Schoone-Jongen 
writes in the book devoted to the early 
career and acting years of the dramatist. 
Schoenbaum also amends that the special 
licence, granted by the court of diocese of 
Worcester, agreed for the couple to marry 
after only one proclamation of the banns 

of marriage, which diverged from the 
usual and obligatory three such public an-
nouncements. As Chambers and Loomis 
state the exact date of William and Anne’s 
date of marriage remains unknown, but 
what is certain is that two neighbours of 
the bride agreed to post a financial bond 
to ensure that there were no legal obsta-
cles to unite the two young people. The 
issue of the said licence was already nec-
essary six months later, when Shake-
speare’s first daughter was baptised and 
two years later, the twins. At that time 
William was 21.

The next seven years, as pointed by 
Schoenbaum, are known as the ‘lost years’, 
as there are no credible records concern-
ing the whereabouts of the dramatist. The 
reappearance of Shakespeare in historical 
accounts was connected with an attack of 
Robert Greene. At that time, however, 
William had already attained a reputation 
of a brilliant actor and a playwright. 
There have been many speculations as to 
what was happening to Shakespeare dur-
ing the ‘lost years’[7].

Schoenbaum states that the dramatist’s 
first official biographer, Nicholas Rowe, 
wrote that Shakespeare had to leave Strat-
ford as he had been in trouble after having 
killed deer from the forest belonging to 
the local squire, Thomas Lucy. Apparent-
ly, William also wrote an insulting ballad 
about the neighbour. Moreover, Samuel 
Johnson claimed, in an annotation in the 
book Rowe’s Life, that Shakespeare 
watched over horses for London theatre 
patrons.

Schoenbaum writes that according to 
John Aubrey, Shakespeare worked as a 
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schoolmaster somewhere in the country-
side. Later on, Honigmann speculated 
that William might have worked as a 
schoolmaster in Lancashire. The evidence 
originated from the will of 1581 of some-
one from the Houghton family, who asked 
one of his relative to look after “William 
Shakeshaft, now dwelling with me [6]”.

Some scholars like Schoenbaum hy-
pothesizes that Shakespeare may have 
joined Queen Elizabeth’s Men – a theatri-
cal group that visited Stratford. There was 
a vacancy in the group after a sudden 
death of one of the actors, William Knell, 
who died in a fight. What is more, at that 
time, in 1587, William’s father was the 
High Bailiff of Stratford and it was up to 
him whether to give permission to a the-
atrical group to enter the town or not, as 
Pierce amends. Therefore, Schoenbaum 
speculates that “[m]aybe Shakespeare 
took Knell’s place and thus found his way 
to London and stage-land [7].”

Even though Shakespeare is nowadays 
known as a poet and playwright, most of 
all he was an actor in a theatre. Neverthe-
less, the information concerning how and 
when he started his acting career remains 
a mystery. According to Bentley and In-
gram, the occupation of an actor was re-
garded as free and actors very often were 
called “masterless men”.

Schoone-Jongen and Schoenbaum 
agree that Shakespeare must have had 
many opportunities in his youth to see 
various theatrical groups. Back then, all 
travelling playing companies had to pres-
ent their plays before the city councils in 
order to obtain a special licence. The au-
thors claim that before William turned 

20 the city council of Stratford paid for no 
fewer than 18 such performances. More-
over, at that time it was John Shakespeare, 
William’s father, who was bailiff of Strat-
ford, so all performances were presented 
to him. Only in one season of 1586-1587, 
according to the above authors, there 
were five diverge playing companies that 
visited Stratford. Furthermore, as pointed 
by Schoenbaum, Shakespeare was a rec-
ognisable both a player and playwright in 
London by the end of 1592, thanks to the 
reputation earned from late Robert 
Greene, whom he posthumously criti-
cised in Greenes, Groats-worth of Witte, 
bought with a million of Repentance in 
the following words: “an upstart crow, 
beautified with our feathers, that with 
his Tygers hart wrapt in a Players hyde, 
supposes he is as well able to bombast 
out a blanke verse as the best of you: and 
being an absolute Johannes factotum, is 
in his owne conceit the onely Shake-
scene in a countrey.”

A few years later, by the end of 1594, 
William Shakespeare came into co-own-
ing a playing company, the Lord Cham-
berlain Men, named after the financial 
supporter, Lord Chamberlain, as stated by 
Neilson. The group became quite success-
ful and after the coronation of James I it 
was taken under the wings of support of 
the king, hence its name changed into the 
King’s Men. At that time, given by Green-
blatt, Shakespeare was already quite well-
off and his status helped his father to re-
new the application for the coat of arms, 
which was denied to him earlier due to 
deteriorating economic position. The 
motto Non sanz droict (Not without right) 
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was granted to the family, yet it was not 
used on armorial displays that are known 
today.

By the 17-th century Shakespeare had 
grown to be a very affluent man, however 
most of the money he had earned was 
given to provide financial security and 
position of the family in Stratford. Dob-
son and Wells claim that William trav-
elled to his family home at least once a 
year for a period of time. Back in London, 
it seems that Shakespeare lived in a rented 
apartment, as the authors amend. Boehrer 
claims that there is evidence that William 
bought the second in size house in Strat-
ford in 1597. It may suggest that at that 
time Shakespeare has already been a sig-
nificantly affluent person. Moreover, as 
Schoenbaum points, the said purchase 
was put into doubt when shortly after the 
transaction the previous owner, William 
Underhill, died of poisoning. It was be-
lieved that his oldest son had been re-
sponsible for murdering his father. Never-
theless, the sale was confirmed when the 
new owner Hercules Underhill, the heir 
to William Underhill, came of age.

The records hold that William Shake-
speare died on 23 April 1616, which hap-
pened to be also his birthday and the feast 
of St George. As various sources state, 
Shakespeare died just a few weeks after 
having signed his last will, which he had 
began writing about his perfect heath. 
Schoenbaum and Rowse agreeably claim 
that, even though the exact cause and 
circumstances of William’s death remain 
unknown, there is a note in a vicar’s diary 
written half a century later, which reads: 
“Shakespeare, Drayton and Ben Jonson 

had a merry meeting and, it seems, drank 
too hard, for Shakespeare died of a fever 
there contracted [7 ].”

Kinney wrote that Shakespeare had 
known both Drayton and Ben Jonson and 
it may have been possible that William 
had caught fever after heavy drinking. 
Consistent with the author, many were 
convinced about the prematurity of 
Shakespeare’s death, as the notes arriving 
after his passing read, for example:

“We wondered, Shakespeare, that thou 
went’st so soon

From the world’s stage to the grave’s 
tiring room.”

William Shakespeare is buried in the 
Holy Trinity Church in Stratford-upon-
Avon and that fact is not connected to his 
fame as a playwright but to acquiring a 
share of the tithe of the said sanctuary, as 
mentioned by Holderness. Schoenbaum 
also adjoins that there is a monument 
presenting a bust of the dramatist at work, 
which most probably had been placed 
near Shakespeare’s burial site by his fami-
ly. Furthermore, on the day of William’s 
birthday a new quill is placed in the writ-
ing hand of the sculpture. Shakespeare is 
believed to have written an epitaph that 
can be read on his tombstone:

“Good friend, for Jesus’ sake forbear,
To dig the dust enclosed here.
Blest be the man that spares these stones,
And cursed be he that moves my bones.”
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Сленг – це набір слів або нових зна-
чень вже існуючих слів, які використо-
вують різні групи людей. Сленгові ви-
рази є в кожній мові, та частіше за все 
дізнатися їх значення можна тільки 
поспілкувавшись з носієм мови. Дж. Б. 
Гріноу та Дж. Л. Кіттрідж охарактери-
зували сленг наступним чином: 
“Сленг – мова-бродяга, який скитаєть-
ся по околицях літературної мови, та 
постійно намагається пробити собі до-
рогу в найвишуканіше суспільство.” 
Можна вивести ще одне, всеохоплюю-
че поняття сленгу: це шар нелітератур-
них розмовних лексичних одиниць, 
що передають характерні ознаки різ-
номанітних прошарків соціуму, котрі 
відрізняються виразністю та викорис-
товуються у певних ситуаціях мовного 
спілкування, контрастуючи із загаль-
ноприйнятими літературними норма-
ми. Велика кількість слів та мовних 
зворотів, почавши своє існування як 
сленгові, у наш час міцно увійшли в 
літературну мову. Сленгова лексика 
проникла в різні сфери людської діяль-
ності: радіо, телебачення, газети, всес-
вітню мережу. Все це призводить до 
необхідності детальніше вивчати мож-
ливості його перекладу за умови до-
сягнення найбільшої адекватності. 

Сленг крокує в ногу з часом, постійно 
розвивається та трансформується. 
Так, зовсім природні для нас of course, 
get up або take part in, всього лише 
100 років назад вважалися сленгом [1].

Підлітки просто не володіють до-
статніми знаннями, щоб належним чи-
ном висловити свої думки. Більшість 
молодих людей виправдовують вико-
ристання сленгу бажанням урізнома-
нітнити свою мову, адже за його допо-
могою вони здатні яскравіше вислов-
лювати думки. Сленг може бути корис-
ним, коли ви бажаєте влитися в 
компанію і стати там своїм, завжди 
бути в курсі останніх подій та в тренді.

Якщо говорити про різницю між 
американським та британським слен-
гом, то вона така сама як і різниця між 
цими, на перший погляд, схожими ан-
глійськими мовами. У більшості ви-
падків американський сленг, на відмі-
ну від британського, має вульгарне 
стилістичне забарвлення, характери-
зується постійним пошуком чогось но-
вого, мінливістю та безтурботністю 
через прагнення йти за модою: для 
американця flossing  – showing off; 
Showing what you’ve got означає хизува-
тися, пускати пил в очі, для британця – 
чистка зубною ниткою [2].

АМЕРИКАНСЬКИЙ СЛЕНГ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ 
В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА КІНО

Вашека Л.Ю.,
студентка 2 курсу,
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к. філол. н., доцент 
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Під час перекладу сленгу виділяють 
інтерлінеарний та трансформацій-
ний способи перекладу. Інтерпретува-
ти вираз I just don’t give a flying shit 
about him інтерлінеарно, тобто слово в 
слово, неможливо, адже це призвело б 
до порушення мовних норм. Також 
варто врахувати різницю між двома 
мовами, та відмітити, що в сучасному 
американському варіанті розмовної 
англійської мови використання таких 
лексем, як flying shit, вважається більш 
прийнятним, ніж в українській мові. У 
зв’язку з цим, етично правильним пе-
рекладом такого вислову є Мені про-
сто начхати на нього. У цьому випад-
ку перекладач використовує розмовну, 
але не сленгову лексему.

Зазвичай, перекладач схильний пе-
редавати сленг сленгом, підшукуючи 
відповідник даній сленговій одиниці: 
Ditch it, man. Call in sick.  – Забий на 
уроки. Прикинься хворим.

У більшості випадків перекладачі 
обирають трансформаційний спосіб 
перекладу. Мова йде про наступні ме-
тоди:

Конкретизація  – це заміна слова 
або словосполучення з широким пред-
метно-логічним значенням на одини-
цю мови перекладу з більш вузьким 
значенням: “She was a slender thing an 
large spectacles”  – “Вона була тендіт-
ним створінням у великих окулярах”; 
“Someone messed him up yesterday”  – 
“Хтось дав йому по пиці вчора”.

Генералізація  – це заміна мовної 
одиниці оригіналу, яка має більш вузь-
ке значення, одиницею перекладу з 
більш широким значенням: “Britain has 

various dealings with the rest of the world” – 
“Британія має широкі економічні 
зв’язки з іншими країнами світу”.

Модуляція, або смислове узго-
дження  – заміна слова / словосполу-
чення мови-джерела одиницею мови 
перекладу, значення якої впізнається 
не на базі словарний відповідностей, а 
логічно виводиться із контексту: “His 
offer was so unusual. I had to think over 
more”  – “Його пропозиція була такою 
незвичайною. Я повинен був ще раз по-
думати над нею”; “She is wasted now” – 
“Вона напилася” (вона напилася, через 
те що вона зараз п’яна).

Експлікація (описовий пере-
клад)  – коли лексична одиниця мови 
оригіналу замінюється словосполучен-
ням, яке дає пояснення чи визначення 
цього значення: “I’m sorry, but I don’t 
have the best poker face these days where 
that’s concerned”  – “Вибач, але коли 
мова заходить про тебе, мені важко 
стримати емоцій” [3].

Сленг часто перекладається слен-
гом, однак у багатьох випадках вико-
ристовують не сленг, а розмовну або 
простомовну лексику, якій притаман-
на більша або менша експресивність. 
Перекладач знаходить потрібне зна-
чення слова серед усіх можливих. Він 
повинен аналізувати контекст. Часом 
йому достатньо аналізу самого слова, 
щоб підібрати значення, іноді треба 
вийти на рівень словосполучення чи 
речення, а часом доведеться прочита-
ти весь текст, щоб зрозуміти всі нюан-
си значень незнайомих слів.

Варто підкреслити, що порівняння 
експресії різних мов є непростим пи-
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танням, оскільки стилістично забарв-
лена лексика кожної мови має своє се-
мантичне багатство, емоційну насиче-
ність та національну специфіку. Саме 
через це перекладачі не завжди мають 
змогу підібрати потрібний еквівалент.

Література:
1. Теорія перекладу: для студентів 

3-4 курсів ф-ту «Референтперекладач», 

які навчаються за спеціальністю 035 Фі-
лологія (Переклад)/Нар. укр. акад., 
[каф. теорії та практики перекладу; 
авт.-упор. О.А. Кальниченко]. – Харків: 
Вид-во НУА, 2017. – Ч. 1. – 64 с.

2. Бедь В.В. Юридична психологія: Навч. 
посіб. – 2-ге вид., доп. і переробл. – К.: 
МАУП, 2004. – 436 с.

3. Білуха М.Т. Методологія наукових до-
сліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 
480 с.
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В літературі особливе значення має 
враження, а також художнє та естетич-
не пізнання дійсності. Від того, як і в 
якій формі виражається зміст, зале-
жить естетична цінність тексту та рі-
вень емоційного впливу на читача.

Актуальність цієї теми полягає в 
широкій популярності публіцистично-
го тексту, який відіграє значну роль в 
сучасному житті. Газетну публіцисти-
ку називають літописом сучасності, 
адже вона є віддзеркаленням подій і 
звертається до щоденних політичних, 
економічних, соціальних та наукових 
проблем суспільства. Заради емоцій-
ного впливу публіцистичного тексту 
на читача, використовуються еліптич-
ні конструкції, які є невід’ємним ін-
струментом в досягненні комунікатив-
ної цілі та економії мовних засобів.

Еліптичні конструкції властиві як 
діалогічному, так і монологічному мов-
ленню. Основним підґрунтям для 
утворення більшої частини еліптич-
них структур є ситуативна закріпле-
ність самого процесу мовлення, який 
віддзеркалює явища, факти, процеси 
реальної дійсності, що знаходять своє 
відображення в окремих словах і ста-
новлять їх внутрішній зміст [1].

Еліпсис – це вилучення у висловлю-
ванні деяких структурних елементів, 

необхідних для повноти речення, які 
мають домислюватись контекстом. Іс-
нує необхідність розгляду еліптичних 
конструкцій, тому що, не зважаючи на 
велику кількість теоретичного матері-
алу, досі немає однозначного погляду 
щодо даного стилістичного засобу ви-
разності та засобів його відтворення 
українською мовою. Аби читачеві було 
легше сприймати зміст, сенс та задум-
ку твору чи тексту використовуються 
еліптичні конструкції та речення. Під 
час їх перекладу постійно відбувають-
ся втрати, спотворення чи додавання 
інформації, це зумовлено розбіжнос-
тями між мовами.

Головна сфера використання еліп-
тичних конструкцій  – діалог: саме в 
репліках діалогу частина речення, як 
правило, опускається, так як вона вже 
або зрозуміла із попередньої репліки, 
яка належить співрозмовнику, або в 
тому випадку, коли частину речення 
можна легко опустити, якщо вона не є 
дуже важливою [2].

Проблема полягає в тому, що без 
контексту зрозуміти сенс еліптичних 
конструкцій буває складно, іноді через 
відсутність даного і взагалі неможли-
во. Існують характерні для певної мови 
особливості, на основі яких будується 
діалогічна єдність тексту, побудові 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЕЛІПТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ 
ВИДАНЬ)

Владімирова Д. А., Сидорук Г. І.
Національний університет біоресурсів і природокористування,  
м. Київ
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якої сприяють правильне та доречне 
вживання конструкцій з використан-
ням еліптичних речень – ті конструк-
ції, які використовуються в україн-
ській мові, часто виявляються непра-
вильно вжитими в англійській мові. 
Розгляньмо основні засоби відтворен-
ня еліптичних конструкцій, до яких 
належать синтаксичне уподібнення, 
об’єднання речення. членування ре-
чення, конкретизація, генералізація, 
антонімічний переклад, компенсація. 
Коротко ознайомимось з основними 
засобами відтворення еліптичних кон-
струкцій:

1.Синтаксичне уподібнення  – вид 
перекладу, при якому синтаксична 
структура оригіналу перетворюється в 
абсолютно аналогічну структуру мови 
перекладу. Іноді спроби перекласти 
дослівно той чи інший текст, чи відрі-
зок тексту призводять якщо не до по-
вної незрозумілості цього тексту, то в 
іншому випадку до неясності та пере-
навантаження. Те, що може бути на-
званим перекладацьким стилем.

2.Об’єднання речення  – це спосіб 
перекладу, при якому синтаксична 
структура в оригіналі перетворюється 
шляхом поєднання двох чи більше 
простих речень.

3. Членування речення  – це спосіб 
перекладу, при якому синтаксична 
структура іноземної мови перетворю-
ється в дві чи більше предикативні 
структури мови перекладу. (предика-
тивна структура  – структура, що ви-
ражає співвіднесеність змісту речення 
з реальною дійсністю і відбивається у 
зв›язку підмета і присудка, які станов-

лять граматичну основу речення).
4.Конкретизація  – це спосіб пере-

кладу, при якому відбувається заміна 
слова чи словосполучення іноземної 
мови з більш широким предметно-ло-
гічним значенням на слово, в перекла-
ді з більш вузьким значенням. Це при-
йом досить широко використовується 
при перекладі таких слів, як to be, to 
have, to get, to do, to take, to give, to make, 
to come, to go.

5. Генералізація (процес, протилеж-
ний конкретизації) заключається в за-
міні окремого загальним. При пере-
кладі з англійської на українську, цей 
прийом використовується значно рід-
ше, ніж конкретизація. Це пов’язано з 
особливостями англійської лексики. 
Слова цієї мови значно частіше мають 
більш абстрактний характер, ніж укра-
їнські слова, що відносяться до того ж 
поняття. Необхідність генералізації 
може бути викликана і небезпечністю 
спотворення змісту при перекладі сло-
ва чи словосполучення його словнико-
вим відповідником.

6. Прийом антонімічного перекла-
ду полягає у передачі поняття проти-
лежним, часто із запереченням, тобто 
антонімом українського відповідника 
даного слова. Антонімічний переклад 
нерідко буває якщо не єдиним, то най-
більш зручним прийомом передачі 
смислового та стилістичного значення 
багатьох виразів. Про це свідчить хоч 
би ряд прикладів з англо-українського 
словника:

Take your time. – Не поспішай.
Take it easy. – Не утруднюйте себе./ 

Не хвилюйтеся./ Не беріть до серця.



 21 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT  №22

Mind your own business.  – Не твоє 
діло!/ Не втручайся в чужі справи!

to keep one’s head. – не розгубитися
to have clean hands in the matter – не 

мати (ніякого) відношення до якоїсь 
справи [3]. Антонімічний переклад у 
більшості випадків є одним із можли-
вих варіантів, але у наведених прикла-
дах він є явно найкращим, а деколи і 
єдиним.

7. Компенсацією називається та-
кий спосіб перекладу, при якому еле-
менти змісту оригіналу, що були втра-
чені при перекладі, передаються в 
тексті якимось іншим чином для ком-
пенсації семантичної втрати. Іншими 
словами, це заміна непереданого еле-
менту оригіналу аналогічним або 
яким-небудь іншим елементом, що 
компенсує втрату інформації і здат-
ний справити подібну дію на читача. 
Слід звернути увагу на те, що явище 
компенсації не має достатнього ви-
світлення в лінгвістичній літературі, 

незважаючи на її значення при пере-
кладі художньої літератури.

Отже, еліптичні речення та кон-
струкції є дуже важливою частиною 
художнього тексту. За допомогою їх 
текст зберігає свою експресивність, 
емоційність за головну думку. А читач 
легко сприймає інформацію, що дозво-
ляє повністю осягнути задумку твору.
Вони їзастосовуються для того, щоб не 
навантажуватичитача зайвими реплі-
ками. Саме для цього існують вище-
зазначені прийомивідтворення еліп-
тичних конструкцій.

Список використаних джерел:
1. Зененко Н. В. «Лексико-грамматическая 

специфика газетно- публицистического 
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2. Латышев Л. К. Курс перевода: 
Эквивалентность перевода и способы 
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3. Рецкер Я. И. Теория перевода и 
переводческая практика.  – М.: 
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В англійській мові слова, що одна-
ково вимовляються або пишуться, мо-
жуть належати до різних частин мови і 
мати різне значення. Артикль – це осо-
блива частка, це службова частина 
мови, що вживається з іменниками, 
вказує на їх визначеність або невизна-
ченість та допомагає відрізняти їх від 
дієслів, прикметників та інших частин 
мови. В українській мові не існує від-
повідників цієї службової частки, тому 
артикль можна сприймати як 
невід›ємна частина іменника.

Є два різних типи артиклів: нео-
значений a/an та означений the. Нео-
значений артикль вживається лише у 
разі, коли слухач не знає яку саме річ 
ви маєте на увазі, або якщо це взагалі 
не важливо. Неозначений артикль an 
стоїть перед злічуваним іменником в 
однині, що починається з голосної лі-
тери (a, i, e, o, u) або на голосний звук: 
an orange, an elephant, an apple, an issue, 
an element. Неозначений артикль a 
стоїть перед злічуваним іменником в 
однині, що починається з приголо-
сної: a film, a cup, a stamp, a lamp, a 
window, a desk. Неозначений артикль a 
або an використовується: перед злічу-
ваними іменниками, що стоять в од-
нині: an orange  – апельсин, a stamp  – 
штамп. Перед мірами виміру: a 
gallon – галон, a dozen – дюжина. Коли 

йдеться про роботу: I am an architect. – 
Я архітектор.

She is a nurse.  – Вона медсестра. В 
стійких словосполученнях: for a long 
time  – протягом тривалого часу, a lot 
of – багато,a few – декілька, трохи,at a 
time – за один раз,in a hurry – у поспіху, 
in a whisper – пошепки.

Означений артикль the утворився 
від вказівних займенників this– цей, 
ця, це, these– ці, that– той, та, те, those– 
ті. Він виокремлює предмет з загальної 
множини подібних предметів і вказує 
на нього як на «той самий» предмет. 
Артикль the можна використовувати з 
іменниками в множині та необчислю-
вальними іменниками, чим він і від-
різняється від неозначеного артикля a 
/ an, що використовується тільки з об-
числювальними іменниками в однині. 
Означений артикль вживається, коли 
слухачеві зрозуміло, яку саме річ ви 
маєте на увазі: The students in my group 
are very smart. – Студенти в моїй групі 
дуже розумні; The water is too hot. Put 
some cold one. – Вода надто гаряча. До-
лий трохи холодної.

Артикль the використовується, 
коли говорять про вже знайомий або 
вже згадуваний предмет. В цьому ви-
падку цей предмет виділяється з мно-
жини подібних йому предметів:We 
moved to a new house. The house is 

ВЖИВАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ АРТИКЛІВ Й ІНШИХ 
ДЕТЕРМІНАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
В ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ

Воробей Ю. М., Сидорук Г.І.
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
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haunted by ghosts.  – Ми переїхали до 
нового будинку. В (цьому) будинку жи-
вуть привиди.

Артикль the також використовуєть-
ся, коли розмова йде про певне аб-
страктне поняття, певний предмет або 
ж певну частину, порцію необчислю-
вальних предметів, але не про цей 
предмет взагалі: He was the courage and 
the force of his team. – Він був сміливіс-
тю та силою своєї команди.

Він використовується, коли розмо-
ва йде про єдині у своєму роді пред-
мети та поняття: the sun  – сонце, the 
moon – місяць (супутник Землі).Також 
використовується з назвами газет, кі-
нотеатрів, театрів, готелів, музеїв та 
галерей, з назвами музичних груп, на-
звами кораблів: the RollingStones – гру-
па «Роллінг Стоунз», the White House – 
Білий дім. Використовується з назвами 
річок, пустель, пляжів, джунглів, океа-
нів, водних каналів, а також з назвами 
країн, в яких є слова States (штати), 
Kingdom (королівство), Republic (рес-
публіка): the Amazon – ріка Амазонка, 
the Sahara  – пустеля Сахара, the 
UnitedStates – Сполучені Штати. Вико-
ристовується з унікальними геогра-
фічними термінами: the Antarctic – Ан-
тарктика, the Equator  – екватор, the 
West – Захід. Артикль the використову-
ється з родовими поняттями, коли об-
числювальний іменник вказує не на 
окремий предмет, а клас однорідних 
предметів чи понять: The lion is the King 
of the Jungle.  – Лев  – король джунглів. 
Артикль the використовується з назва-
ми національностей, що закінчуються 
на -sh, -ch, -ese. Інші назви національ-

ностей можуть використовуватися як 
з артиклем the, так і без нього: The 
Portuguese  – португальці, the Polish  – 
поляки.

Для позначення періоду часу: This 
song was very popular in the 2000s. – Ця 
пісня була дуже популярна в 2000-х ро-
ках. Коли перед іменником знаходить-
ся порядковий числівник: She is the 
third girl in this family. – Вона третя ді-
вчинка у цій сім’ї.

Артикль the використовується, 
коли мова іде про групу предметів. The 
ставиться перед назвами груп остро-
вів, групи озер, гірських хребтів (адже 
вони вказують на групу предметів). 
Також the використовується перед іме-
нами сімей (їх прізвищами), коли ма-
ються на увазі всі члени родини разом: 
the Great Lakes  – Великі озера, the 
Smiths  – Смітти. Також ставиться пе-
ред назвами танців та музичних ін-
струментів: the salsa, the piano. Перед 
словами following, only, very: In the 
following year they are going to Portugal. – 
Наступного року вони збираються по-
їхати в Португалію.

Артикль the обов›язково викорис-
товується з найвищим ступенем порів-
няння. That was the best summer!  – Це 
було найкраще літо!; This is the most 
expensive restaurant in the city. – Це най-
дорожчий ресторан в місті.

Артикль the використовується піс-
ля слів some (декілька), many (багато), 
non (жоден з), most (більшість), якщо 
після них стоїть прийменник of: Some 
of the students in this class can speak very 
good French. – Деякі учні в цьому класі 
можуть говорити дуже непоганою 
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французькою. Однак, якщо після слів 
some, many, most вживається іменник 
без прийменника of, тоді артикль the 
не ставиться: Most cats don’t like 
swimming.  – Більшість котів не лю-
бить плавати.

Zero article (нульовий артикль) – це 
відсутність неозначеного (a/an) або 
означеного (the) артиклів перед імен-
ником. В англійській мові існують пев-
ні правила та випадки, коли артиклі 
перед іменниками не вживаються. Ар-
тиклі не вживаються, коли перед сло-
вом стоять присвійні та вказівні за-
йменники, тому що слова, що вказу-
ють на приналежність предмета до чо-
гось або когось, заміняють собою 
артиклі. Наприклад, займенники my 
(мій), your (твій), his(його), her (її), its 
(цього), this (цей), that (той): Look at her 
pretty smile. – Подивись на її гарну по-
смішку; I have already read these 
articles. – Я вже читав ці статті.

Артиклі не вживаються з назвами 
днів тижня, назвами місяців, свят: I 
will go there on Monday. – Я піду туди у 
понеділок.

Артиклі не вживаються з назвами 
кольорів, напоїв та страв: Green is my 
favourite color.  – Зелений  – мій улюбле-
ний колір; I don’t want spaghetti. – Я не 
хочу спагеті.

Артиклі не вживаються з назвами 
іноземних мов: Sorry, I don’t speak 
German. – Вибачте, я не розмовляю ні-
мецькою. Однак, означений артикль 
the вживається у реченні, якщо власне 
після назви мови стоїть слово language 
(мова): The Spanish language is spoken by 
many people in the world.  – Іспанською 

мовою розмовляє багато людей у всьо-
му світі.

Артиклі не вживаються перед сло-
вами bed (ліжко), school (школа), town 
(місто), table (стіл), sea (море), hospital 
(лікарня), college (коледж), court (суд), 
prison (в›язниця), university (універси-
тет), work (місце роботи), що вжива-
ються з прийменниками і позначають 
функцію, мету або місцезнаходження, 
а не конкретний предмет: I go to bed 
now.  – Я зараз лягаю спати; He was 
taken to hospital.  – Його відвезли до лі-
карні. Однак, артиклі використову-
ються з цими словами, коли вони вка-
зують на конкретний предмет або по-
няття: The bed in my room is pretty 
old.  – Ліжко в моїй кімнаті досить 
старе; The water in the sea is warm.  – 
Вода в морі тепла.

Артикль в англійській мові не вжи-
вається перед такими географічними 
назвами: континентів (Asia, Africa), 
країн (Ukraine, Germany, Italy), проте 
виключенням є the United Kingdom, the 
United States, the Slovak Republic, міст та 
містечок (Kyiv, Paris, Bratislava), озер 
(Lake Synevyr, Lake Victoria), універси-
тетів (Oxford University).

Артиклі в англійській мові стоять 
на другому місці за своєю проблема-
тичністю вивчення після часів. Про-
блема полягає в тому, що артиклі в ан-
глійській мові виділяються своєю нео-
днозначністю та великою кількістю 
виключень з правил, що ускладнює їх 
розуміння та вивчення. Досить важли-
во їх запам’ятати та не робити поми-
лок у подальшому вивченні мови та у 
спілкуванні. 
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Комунікативний акт є основною 
одиницею вербальної взаємодії, 
оскільки саме в ньому відбувається 
передача думки від однієї особи ін-
шій. На мовлення впливають не лише 
відносини між адресантом і адреса-
том, але й сама комунікативна ситуа-
ція.

Офіційно-діловий стиль є макросе-
редовищем комунікації виключно у 
сфері офіційних взаємовідносин лю-
дей, а саме у сфері правових відносин і 
керування людьми. Часто зміст поді-
бної кореспонденції є конфіденцій-
ним, витік якого може викликати до-
сить тяжкі наслідки для всіх учасників 
переписки. Тому збереження конфі-
денційності у таких перекладах віді-
грає дуже важливу роль. Головною 
особливістю офіційної документації є 
чітка визначена форма, правила до-
тримання якої необхідні для вірної ін-
терпретації документа. До основних 
характеристик офіційно-ділового сти-
лю належать:

1) висока регламентованість мови;
2) офіційність;
3) безособовість лексичних кон-

струкцій.
У структурі офіційно-ділового сти-

лю виділяються два підстилі:
– офіційно-документальний (мова 

дипломатії та законів)
– розмовно-діловий (службова пе-

реписка, ділові папери)

Переклад офіційно-ділових текстів 
повністю зосереджений на передачі 
змісту, тобто має інформативний ха-
рактер. Форма текстів переважно сте-
реотипна. Незважаючи на високу 
культуру й стандартизацію ділової ко-
респонденції як у європейських, так і в 
українській мовах у перекладі дово-
диться застосовувати дослівний ви-
клад. Ділова кореспонденція містить 
багато іменників, а саме назв людей за 
ознакою, обумовленою певною дією 
або відношенням (manufacturer, 
supervisor, designer, consumer); складних 
прийменників, які виражають певні 
стандарти змісту (due to, with regard to, 
in connection with).

Діловій мові властиве використан-
ня неологізмів, тобто слів і зворотів, 
які виникли для позначення нового 
предмету чи явища. У перекладі лек-
сичних одиниць використовуються 
такі типи оказіональних відповідни-
ків: 1)відповідники-запозичення, які 
відтворюють у мові перекладу форму 
іноземного слова; 2) відповідники-
кальки, які відтворюють морфемний 
склад слова чи складові частини стій-
кого словосполучення вихідної мови; 
3) відповідники-лексичні заміни, які 
утворюються під час передачі значен-
ня лексичної одиниці у контексті за 
допомогою одного з видів перекла-
дацьких трансформацій, які застосо-
вуються в мовознавстві для опису про-

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ДІЛОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

Ганнусик Н.А., Сидорук Г.І.
Національний Університет Біоресурсів і Природокористування України, 
м. Київ
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цесу перекладу; 4) якщо неможливо 
утворити відповідник зазначеними 
вище способами для перекладу лексе-
ми застосовується опис, який розкри-
ває його значення за допомогою роз-
горнутого словосполучення

Переклад ділової документації – це 
особливий вид перекладу, що вимагає 
від перекладача не лише ідеального 
знання іноземної мови, але й володін-
ня діловим стилем. Перекладач пови-
нен добре орієнтуватися в бізнес-тер-
мінології, оскільки один неправильно 
перекладений термін може стати при-
чиною розриву ділових відносин.

В діловій переписці слід дотриму-
ватись наступних правил:

–Електронні повідомлення дають 
можливість швидко обмінюватися ін-
формацією на великих відстанях. За 
швидкістю передачі ідеї це прирівнює 
їх до телефонної розмови.

–Основне завдання листів  – без 
втрат донести ваше повідомлення. 
Тому все, що може утруднити розумін-
ня, повинно бути вилучено.

– Відмовтеся від жаргонізмів навіть 
якщо ви спілкуєтеся з колегами, які 
розбираються в питанні. Вашу пере-
писку можуть переслати людям, які не 
знайомі з темою.

–Відмовтеся від жартів і особистих 
коментарів.

–Строго формальний стиль не 
обов›язковий, але важливо звучати 
професійно.

–Уникайте знаків оклику.
–Передати емоції через електро-

нного листа складно. Вигук в тексті 
сприймається як підвищення тону.

Електронний лист складається з 
п›яти смислових частин: привітання, 
повідомлення, закриття, прощання, 
підпис.

В діловій переписці використову-
ються наступні абревіатури:

EOB (end of business day)  – кінець 
робочого дня, SOB (start of business 
day) – початок робочого дня, EOQ (end 
of quarter) – до кінця кварталу, TBD (to 
be determined) або TBA (to be 
announced), використовуємо, коли ін-
формація щодо термінів або датою ще 
не відома, PTO (paid time off)  – від-
пустка, OOO (Out of office) – поза офі-
сом, не на роботі. Фраза використову-
ється в автовідповідачі, FUP (follow 
up)  – простежити, взяти на контроль, 
POC (point of contact) – контактна осо-
ба, FYI (for your information) – для ва-
шої інформації, AAMOF (As A Matter 
Of Fact)  – по суті, AFAIK (As far as I 
know)  – наскільки я знаю, BTW (By 
The Way) – до речі, CU (see you) – по-
бачимося, F2F (face to face) – наодинці, 
IMHO (In My Humble (Honest) 
Opinion) – на мою скромну думку.

Слід наприкінці вказати своє ім›я, 
прізвище, посаду та контактний теле-
фон. Цим ви дасте співрозмовнику 
можливість зв›язатися з вами безпосе-
редньо і з›ясувати потрібні деталі. Не-
залежно від того, з ким і на якій мові 
ви ведете листування, не забувайте 
про правила email-етикету.

Використовуйте професійне вітан-
ня і уникайте панібратства.

Не слід вживати: «Hey», «Yo», 
«Hiya». Потрібно вживати «Dear», 
«Hello», «Hi».
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Ми дійшли до висновку, що Ділове 
листування  – є невід›ємним засобом 
зв›язку, яке слугує для встановлення 
зв›язків між підприємствами, як ві-
тчизняними, так і іноземними, що 
сприяє економічному та політичному 
розвитку країни.

Вміння правильно та коректно 
складати ділові листи є надзвичайно 
важливим для будь-якої держави. І 
фахівці у цій справі повинні знати все 
до найменших подробиць та повинні 
пам›ятати, що стиль написання листа 
до іноземної компанії відрізняється від 
звичних нам правил.

Обов›язково потрібно не забувати 
про структуру написання листа, так як 
послідовність викладу інформації, ло-
гічне зміст, простота та декілька інших 
правил є кроком до успішного підпи-
сання контракту, залагодження кон-
фліктів та заключення договорів.

Література
1. Долгополова Н. Ф. Деловая 

корреспонденция / Н. Ф. Долгополова, 
Ю. В. Сухачева. Оренбург, 2002. – 40 с.

2. http://naukam.triada.in.ua/index.php/
konferentsiji/35-shosta-mizhnarodna-
praktichno-piznavalna-internet-konfer-
entsiya/



28 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Категорію простору у фоль-
клорній казці детально проаналізував 
В.  Пропп, згодом тему розробляли 
С.  Адонєва, А.  Байбурін, В.  Бахтіна, 
Н.  Герасимова, В.  Давидюк, Г.  Левін-
тон, Д.  Лихачов, Д.  Медріш, Є.  Меле-
тинський, С.  Неклюдов, О.  Новик, 
Т. Цив’ян та ін. Дослідженню категорії 
простору в науково-фантастичних 
творах присвячені роботи Є. Нейоло-
ва, Т.  Чернишової, М. Калашникова, 
О.  Бочкової, у яких висвітлено різні 
аспекти цієї проблеми.

Виклад основного матеріалу. Про-
сторова модель казкового світу кон-
струюється згідно з бінарною опозиці-
єю «свій» / «чужий», яка виражається у 
протиставленні «свого» та «іншого» 
світу. Вона визначає не тільки стосун-
ки героя з антагоністами, але й весь 
розвиток казкової дії. Кожному члено-
ві опозиції приписується постійна по-
зитивна або негативна оцінка, тобто 
«своє» царство  – позитивне, «інше» 

царство – негативне [5, с. 101 ]. «Свій» 
простір у казці – це простір людський, 
звичний світ для казкового героя, а 
«чужий»  – нелюдський, зооморфний, 
потойбічний, іноземний, ворожий. Іс-
нування «свого» і «чужого» простору 
не суперечить один одному, вони 
взаємопов’язані й утворюють гармо-
нійну цілісність казкового світу.

У казці всі просторові елементи 
тісно пов’язані між собою, тому струк-
турна організація простору формуєть-
ся у сукупності двох членів опозиції 
«свій» / «чужий». Як ми вже зазначали, 
«чужому» царству в казці притаманна 
негативна семантика. В. Пропп харак-
теризує «чуже», «інше» царство так: 
«Царство, в яке потрапляє герой, від-
окремлене від батьківського дому не-
прохідним лісом, морем, вогненною 
рікою з мостом, де причаївся змій, або 
прірвою, куди герой провалюється або 
спускається. Це  – “тридесяте” або 
“інше” або “небувале” государство. 
У ньому панує горда і владна царівна, в 
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ньому живе змій. Сюди герой прихо-
дить за викраденою красунею, за диви-
ною, за молодильними яблуками та 
живою і цілющою водою, які дають ві-
чну юність і здоров’я» [10, с. 360].

У чарівних казках опис «свого» сві-
ту не відрізняється конкретикою і де-
тальністю і досить-таки схематичний. 
Часто він обмежується тим, що в за-
гальних рисах зображене казкове міс-
то у вигляді кола, який є символом 
центру – упорядкованого, обмеженого 
і єдиного, на відміну від периферії  – 
необмеженого, хаотичного, чужого 
простору [11, с. 248]. «Свій» світ  – це 
місце, де трапляється біда або звідки 
герой вирушає в дорогу. Найчастіше це 
або царський палац (головний герой – 
царевич), або сільська хата (головний 
герой – бідний селянин).

Зображення фантастами «свого» 
простору нерозривно пов’язане з об-
разом дому. У чарівних казках дім має 
особливе значення, його опис і вну-
трішнє оздоблення відображають уяв-
лення народу про навколишній світ. 
Саме з домом пов’язаний початок і кі-
нець будь-якого казкового сюжету. З 
дому і його тимчасової втрати почина-
ється шлях головного героя, а його 
повернення з далеких мандрів дуже 
часто закінчується весіллям і бенке-
том, тобто з придбанням дому і сім’ї. У 
науковій фантастиці, як і в казці, дім 
найчастіше є реальним житлом люди-
ни, її притулком. На відміну від казки, 
в науково-фантастичних творах вияв-
ляється і метафоричний образ дому, і в 
таких випадках на перший план висту-
пає абстрактний і загальнолюдський 

аспект образу. Найбільш продуктивно 
казкова семантика образу дому реалі-
зується за допомогою мотиву втрати 
дому, який, вбудовуючись у нову, нау-
ково-фантастичну картину світу, мо-
дифікується і набуває аксіологічного 
навантаження.

Зображуючи «чужий» простір, 
фантасти більше акцентують увагу не 
стільки на описі космосу, оскільки він 
часто є проміжним етапом подорожей 
героїв, скільки на зображенні «чужих», 
невідомих і неосвоєних світів, у яких 
герої змушені виживати і пристосову-
ватися до нових умов. В українській 
казковій традиції «чужий» світ, на від-
міну від «свого», зображується деталь-
ніше. Це може бути пояснено тим, що 
основні дії казки (здобуття сакральних 
цінностей, пригоди, подвиги) відбува-
ються саме в «чужому» для героя світі. 
У науково-фантастичній літературі ре-
тельний опис «чужих» світів призво-
дить до створення ефекту реалістич-
ності й достовірності зображуваного.

У науково-фантастичних творах 
К.Буличова «своїм» простором висту-
пає Земля, а «чужий» простір пред-
ставлено космосом та невідомими пла-
нетами. Інтерпретація космосу як «чу-
жого» пов’язана з тим, що космос до-
тепер залишається нерозгаданою 
таємницею для людини, а все таємниче 
є ворожим і небезпечним.

У повісті К. Буличова «Пригоді Алі-
си» відроджується казкова тенденція 
до мінімалізації та схематичності опи-
су «свого» світу. Для головних героїв 
рідним світом виступає планета Земля. 
Її образ у фантаста мозаїчний і не опи-
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сується детально, а складається з дріб-
них деталей, які, органічно зливаю-
чись воєдино, відтворюють повну кар-
тину Землі як батьківщини і дому. Ак-
сіологічні характеристики образу 
Землі набагато важливіші просторо-
вих. Семантика цього образу як про-
стору «свого» найчастіше актуалізу-
ється в ситуаціях, коли герої знахо-
дяться далеко від Землі й розуміння 
«свого» приходить завдяки зустрічі з 
«чужим».

Проте образ космосу в «Подорожі 
Аліси» амбівалентний  – поряд з нега-
тивною семантикою він набуває і по-
зитивних значень. Незважаючи на те, 
що в космосі підстерігають несподі-
ванки та негаразди, головна героїня 
Аліса любить космос і з задоволенням 
досліджує його простори. Описуючи 
Галактику, автор поетизує її, метафо-
рично оживляє, перетворює на втілен-
ня вічної краси.

Цікавий постає образ космічного 
корабля, за допомогою якого подоро-
жують герої повісті «Подорож Аліси», 
що є амбівалентним  – він одночасно 
належить земному світові й інопланет-
ним світам, але й виконує функцію 
межі між світами, яка і єднає, і 
роз’єднує світи.

Висновки. Розгляд науково-фантас-
тичних творів К. Буличова дає всі під-
стави стверджувати, що типове для 
казки протиставлення «свого» світу 
«чужому» покладено в основу науко-
во-фантастичної картини світу. Нау-
ково-фантастичний простір, створе-
ний автором, також структурується 
відповідно до казкової опозиції «свій» 

/ «чужий», тим самим виявляючи каз-
кове коріння.
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Мова як один з основних ознак на-
ції висловлює культуру народу, який 
на ній говорить. Вивчення іноземної 
мови передбачає не тільки освоєння 
нового способу вираження думок, а й 
ознайомлення з джерелом відомостей 
про національну культуру народу  – 
носія мови, що вивчається. Дві націо-
нальні культури ніколи не збігаються 
повністю. Слова з особливими куль-
турно-специфічними значеннями ві-
дображають не тільки спосіб життя, 
характерний для мовного колективу, а 
й спосіб мислення [6]. При всіх загаль-
них умовах у житті кожного народу є 
властиві, тільки йому притаманні реа-
лії культури, побуту, середовища, яким 
в іншій культурі відповідають повні 
або часткові прогалини (Г. Д. Томахін, 
М. В.  Нікітін, Г. В.  Колшанський, 
С.  Г.  Тер-Мінасова). Всі ці реалії зна-
ходять відображення в мові і несуть 
культурний відбиток в національних 
словесних образах.

Актуальність найменувань, які 
найбільш яскраво відображають наці-
ональні особливості культури народу-
носія конкретної мови, підтверджуєть-
ся тим, що для їх позначення виробле-
но безліч термінів: безеквівалентна 
лексика (Е. М.  Верещагін, В. Г.  Косто-
маров, A. C. Мамонтов), реалії (Г.Д. То-
махін, В. В.  Ощепкова, С.  Влахов, 
С. Флорін), лакуни (B. A. Муравйов, Ю. 
А. Сорокін), фонова лексика (Г. Д. То-
махін, Ю. А. Воробйов, В. В. Ощепко-
ва), національні словесні образи (В. 
В.  Ощепкова), екзотична лексика (В. 
П. Берков), культуроніми (В. В. Вороб-
йов). Семантику цих слів дослідники 
розглядають як область, де мова і куль-
тура стикаються найближче.

Вперше систематичне дослідження 
національно-культурного аспекту лек-
сичного значення було представлено в 
працях О. М. Верещагіна і В. Г. Косто-
марова [1] в розробленій ними лінгво-
країнознавчій теорії слова, яку було 
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продовжено в працях Г. Д. Томахіна [7] 
на матеріалі англійської мови.

Дослідники у словниковому складі 
будь-якої мови або її національного 
варіанту виділяють наступні основні 
шари лексики, які найбільш яскраво 
виражають національну своєрідність 
культури: 1)  реалії, що відображають 
особливості природно-географічного 
середовища, культури, політичної 
структури суспільства, суспільно-по-
літичного життя, побуту, звичаїв, тра-
дицій; 2) лексика, пов›язана з народни-
ми повір›ями, фольклором, міфологі-
єю, культурно-побутовими та куль-
турно-історичними асоціаціями.

Для адекватного сприйняття іншо-
мовного тексту істотним є оволодіння 
національно-культурним фоном сло-
ва, знанням того, які елементи 
об›єктивної дійсності відображаються 
і закріплюються в значеннях слів, як 
проявляються в семантиці мови. Се-
ред основних лексичних груп, що міс-
тять культурний компонент значення, 
традиційним стало виділення: безек-
вівалентної, конотативної і фонової 
лексики.

Частина національно-забарвленої 
лексики перейшла в розряд інтернаці-
ональної, відомої за межами тієї чи ін-
шої країни. Подібну лексику прийнято 
називати безеквівалентною. До безек-
вівалентної лексики відносять денота-
тивні реалії, які не мають словникових 
відповідників в інших мовах або через 
відсутність в суспільній практиці да-
ної соціокультурної спільності відпо-
відних реалій, або через відсутність 
лексичних одиниць, що позначають ці 

реалії. Така лексика або запозичується, 
або перекладається описово.

Так, в розряд безеквівалентної лек-
сики в українську мову увійшли такі 
бритицизми, як кокні, паб, даббл-
деккер, торі, віги, істеблішмент, паблік 
скул, файв-о-клок і т.п. До безеквіва-
лентної лексики належать і такі амери-
канізми, як янкі, секвоя, каное, драй-
вінг, вігвам, інавгурація, імпічмент, 
кампус, хай скул і т.п.

Під конотативною лексикою розу-
міють слова, що відрізняються за емо-
ційно-естетичними асоціаціями. Тіль-
ки в контексті австралійської лінгво-
культури можна пояснити конотації 
слів drongo  – птах дронго, переносне 
значення  – «дурень»; або koala  – сум-
частий ведмідь, тварина, що охороня-
ються державою; переносне значен-
ня – «машина з дипломатичним номе-
ром, яка під прикриттям дипломатич-
ної недоторканності може безкарно 
порушувати правила дорожнього 
руху».

При зіставленні лексичних одиниць 
різних мов або варіантів однієї і тієї ж 
мови в семантичній структурі таких 
одиниць виділяють понятійні та непо-
нятійні семантичні долі. Непонятійні 
семантичні долі отримали назву лек-
сичного фону. Лексичний фон є шир-
шим, ніж лексичне поняття, тому сло-
ва можуть бути еквівалентними на 
рівні лексичного поняття і неповноек-
вівалентними на рівні лексичного 
фону. Таку лексику прийнято називати 
фонової лексикою. В національних ва-
ріантах англійської мови можна поді-
лити дану лексику на три групи: 1) оди-
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ниці, лексичний фон яких не збігаєть-
ся лише в одному із зіставних націо-
нальних варіантів; 2) одиниці, які 
отримали додаткові, конотативні від-
тінки значення в кожному з варіантів 
мови; 3) одиниці, які отримують анто-
німічне значення в одному з варіантів.

Ілюстрацією одиниць першої групи 
можуть служити слова premier, prime 
minister: для англійця це синоніми, а 
для австралійця між ними існує важ-
ливе семантичне розходження: prime 
minister  – «прем›єр-міністр федераль-
ного уряду», тоді як premier – «прем›єр-
міністр уряду штату» (відмінність лек-
сичного фону пов›язана з особливос-
тями державного устрою Австралії). 
Слово scrub в ВrЕ – «чагарник, низько-
рослі зарості», в AuE scrub – «величезні 
території, що заросли деревами до 
30 метрів» (відмінності зумовлені осо-
бливостями природних умов); dam  – 
«дамба»: в ВrЕ слово означає «споруда, 
що перешкоджає шлях воді», а в AuE 
dam – це не тільки «дамба», а й «зупи-
нена нею вода»; swag  – свег: в ВrЕ  – 
«крадене, здобуток злодіїв», в AuE swag 
невід›ємна приналежність свегмена 
(swagman – бродяга) – «ковдра», в яку 
загорнуте його убоге майно [3, с. 97].

Лексична одиниця walkabout в AuE 
означає «періодичне бродяжництво 
аборигенів, що складають частину їх 
традиційного способу життя». У ВrЕ в 
останні роки walkabout одержало зна-
чення «виходу в народ» якої-небудь 
значної особи, такої, як член королів-
ської сім’ї, її неформальне спілкування 
з людьми на вулиці.

До другої групи можна віднести 

station. Це слово відоме всім носіям 
англійської мови як «місце, родовище, 
центр, радіостанція, участок (поліцей-
ський), пожежне депо», в АmЕ воно 
набуває ще і значення «поштове відді-
лення, додатковий номер (комутато-
ра)», в AuE і NZE – «овече пасовище».

Словосполучення public school в 
ВгЕ  – «закрита, елітарна приватна 
школа для обраних, з давніми традиці-
ями», в АmE – «державна безкоштовна 
школа», в AuE це ж словосполучення в 
різних районах Австралії означає: 
1) «елітарна платна школа, створена за 
зразком британських great public 
schools» або 2) «безкоштовна державна 
школа» [3, с. 98].

Отже, національно-культурні від-
мінності, які спостерігаються на всіх 
рівнях мови, особливо яскраво прояв-
ляються на лексичному рівні. Якщо 
говорити однією і тією ж мовою, це 
також може призвести до розбіжнос-
тей, оскільки деякі слова мають різний 
зміст у різних контекстах, країнах чи 
культурах [5, с. 42]. Денотативні реалії 
найбільш наочно демонструють націо-
нальну своєрідність культур. Особли-
во важко виділити конотативні реалії. 
Самі звичайні слова в різних націо-
нальних варіантах мови можуть мати 
додаткові значення, які зумовлені на-
ціонально-культурними факторами, 
пов›язаними з традиціями, фолькло-
ром народу-носія мови. Лексичний 
бар›єр також може виникнути, коли 
зустрічаються слова чи вирази з пре-
цедентних текстів. У цьому випадку 
причиною лексичного бар›єру стає від-
сутність відповідних фонових знань. І 
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найбільш частим випадком такого 
виду бар›єрів є безеквівалентна лекси-
ка, представлена реаліями або термі-
нами [4, с. 168].
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The importance of evaluation is an 
important part of every teaching and 
learning experience. How evaluating 
helps students learning English can help 
students in at least two ways. First of all, 
such assess helps create positive attitudes 
toward your class. In the interest of moti-
vation and efficient instruction, teachers 
almost universally aim at providing posi-
tive classroom experiences for their stu-
dents. There are some important ways 
that testing (as a one types of assessment) 
can contribute to this aim. One that ap-
plies in nearly every class is a sense of ac-
complishment.

In the early 1970s students in an inten-
sive ESL program were being taught from 
an unstructured conversation-based text. 
These students complained that while 
they had ample opportunity to converse 
in English, they were not learning any-
thing. Soon afterwards, however, periodic 
evaluation provided them with a sense of 

accomplishment that ended their dissatis-
faction. Assessment of appropriate diffi-
culty announced well in advance and 
covering skills scheduled to be evaluated, 
can also contribute to a positive tone by 
demonstrating your spirit of fair play and 
consistency with course of writing and 
speaking. Second way that English evalu-
ation can benefit students is by helping 
them master the language.

So, good English control tasks help 
students learn the language by requiring 
them to study hard, emphasizing course 
objectives, and showing them where they 
need to improve. Teachers who teach 
English as a Second or Foreign Language 
are generally expected to be accountable 
for the results of our instruction. The 
evaluation of the tasks can help them an-
swer the important question: “Have I 
been effective in my teaching?”. In other 
words, they can use them to diagnose ef-
forts as well as those of for their students.

EVALUATING WRITTEN AND ORAL PERFORMANCE IN THE 
CLASSROOM

Shakhlo Shomurodova,
researcher of SamSIFL. Samarkand, Uzbekistan Nurjakhon Nazarova, researcher 
of SamSIFL. Samarkand, Uzbekistan
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foreign languages. The actuality of the properly organized control of student achievements 
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learning. Analyzing the results of assessment, the teacher will see his shortcomings both in 
methods and techniques applied and in the progress of each student.
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Knowledge assumes of the criteria for 
assessing students for various activities 
concerning to writing and oral skills, 
minimize subjectivity in the evaluation 
of students. Objectivity in control pro-
vided by:

– Quantitative evaluation of perfor-
mance. Here, the greatest objectivity 
achieved by taking into account the num-
ber of errors in the speech, estimate the 
rate of speech and a number of other 
performance indicators;

– Qualitative assessment of perfor-
mance (completeness of disclosure topics 
compliance statements job skill adequately 
express their thoughts in a given speech 
situation and etc.). It is possible in the as-
sessment activities of subjectivity of stu-
dents and the teacher must be prepared to 
assess formulated choice in terms of the 
existing criteria in control indicates that it 
has a systematic character. It is known that 
the intensity and duration of the students 
to memorize the acquired material depend 
on many frequency and regularity of con-
trol character in control suggests require-
ments that followed below:

Forms of control should be appropri-
ate with those aspects of language or 
type of that performance which is getting 
to be checked. Thus, the assessments of 
language knowledge, especially in speak-
ing part will be checked by differentiated 
features, but source of controls are its 
own oral part. For dialogic objects of 
control might be understandable for 

partner’s speech and definite his/her 
communicative intention, furthermore, 
adequately influence on partner’s repli-
cation, ability to initiate a dialog (to ask 
questions, make offers, desires, wish and 
so on). So, for monologue speech the 
objects of control will be ability to create 
constrained text from various communi-
cative directions (affirmative, e-mail, es-
say, composition, discussion). Mainly, it 
consists of that control from speech will 
be correctly checked in the process of 
oral communication.

In conclusion, assessment in vocabu-
lary, grammar, reading, writing, speaking 
and writing are compulsory in English 
lessons. Thus, we could figure out their 
advantages and limitations, so by these 
peculiarities teachers can choose proper 
kinds of control for his/her learners level 
of language knowledge, mental ability and 
development. In this way we have noticed 
that only one type of control cannot help 
teachers to determine students level, that 
is why teacher should demonstrate sever-
al kinds of assessment, such as tests in 
reading, speaking, listening, and writing 
tasks in English lessons.
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Існують ідеї, вагомі для будь-якого 
часу. Іноді час висуває нову ідею, співз-
вучну до ситуації, яка виникає у сус-
пільстві. Митці намагаються у своїх 
творах відобразити значну ідею у різ-
них формах, найбільш виразно та при-
вабливо. Цікавою темою є відображен-
ня суттєвої ідеї у творах декоративно-
ужиткового мистецтва. Особливістю 
такого мистецтва поряд з яскравістю, 
виразністю та символічністю є деяка 
обмеженість формою, традиціями кон-
кретного напрямку мистецтва, матері-
алом. Декоративно-ужиткове мисте-
цтво пов’язано переважно з оздоблен-
ням якогось побутового предмета. 

Важливу роль відіграє естетична фор-
ма цього предмета та зручність його 
використання. Це часто значно об-
межує можливості для творчого заду-
му художника, особливо якщо цей за-
дум пов’язаний з втіленням конкрет-
ної складної ідеї. Але такі обмеження 
іноді сприяють появі красивого рішен-
ня, яке може відрізнятись своєю лако-
нічністю та стати своєрідним симво-
лом. Завдяки таким особливостям в 
декоративно-ужитковому мистецтві 
почали з’являтися не тільки твори-
прикраси, твори-побутові предмети, 
але і твори, які хоч і мають форму по-
бутового предмета, характерного для 
конкретного напрямку мистецтва, але 
за своїм задумом несуть конкретні ідеї 
суспільного значення. В творчості 
Ніни Віталіївни Рудецької, художника, 
майстра петриківського розпису, є і 
такі твори. Це панно «Прекрасний 
світ  – Океан Любви», триптих «Висо-
чінь» (з авторським рукописом віршів 
Тетяни Комлік), панно «Барвиста 
Україна». В 2017  році Ніна Рудецька 
створює панно «Співдружність тро-
янд» (фото 1).

Панно зображує п’ять стилізова-
них троянд з зеленими листками в 
середині, оздоблене декоративним 

ПАННО НІНИ РУДЕЦЬКОЇ «СПІВДРУЖНІСТЬ ТРОЯНД»
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орнаментом з бутонів та маленьких 
рожевих квіток по колу. Панно при-
свячене дружньому колективу залу 
картографії Національної бібліотеки 
України імені В.І. Вернадського. Ці 
співробітниці працювали у залі кар-
тографії в першому десятиліття та на 
початку другого десятиліття ХХІ сто-
ліття. Колектив, на думку читачів бі-
бліотеки, дуже кваліфікований і уваж-
ний до них. Він запам’ятався також 
великою роботою з популяризації 
унікальних географічних карт які де-
монструвались на спеціально органі-
зованих виставках у залі картографії 
НБУ імені В.І. Вернадського. Ці ви-
ставки навіть в нелегкий економічно 
час, коли під впливом серйозного 
конкурента у вигляді електронних за-
собів інформації починає зменшува-
тись інтерес до друкованих і рукопис-
них паперових творів, викликали зна-
чне зацікавлення не тільки фахівців, 
але і інших читачів бібліотеки, які 
розглядали географічні карти як своє-
рідний твір мистецтва та захоплюва-
лись «диханням старовини» унікаль-
них карт та книг. Слід згадати також і 
непомітну для читачів працю колек-
тиву, завдяки якій зал картографії за-
безпечував як роботу з читачами, так 
і збереження унікального фонду кар-
тографічних видань. Такий колектив 
заслужив представлення у формі пан-
но із зображенням п’яти прекрасних 
троянд та з написом золотими літера-
ми імені, по-батькові та прізвища 
кожної співробітниці, яка працювала 
у згаданий час. Панно оспівує красу 
жінки, ніжної, мов троянда, людину 

праці, яка прикладає зусилля для бла-
га інших, а також підкреслює значу-
щість дружнього колективу, якій за 
багато років успішної спільної праці 
заслужив загальне визнання. Такі ко-
лективи потрібно цінувати, поважати 
та берегти. Ідея колективу дуже акту-
альна для кінця ХХ- початку ХХІ сто-
ліття, коли через значні політичні та 
економічні трансформації почали 
розпадатись колективи з багаторічни-
ми традиціями співпраці, напрацьо-
ваними зв’язками та досвідом, завдя-
ки яким досягались значні результа-
ти. На панно нанесені золотом імена 
співробітниць залу картографії, які 
працювали у зазначений період. Це 
Алла Леонідівна Герус (завідувач сек-
тору картографічних видань), Олена 
Іванівна Осталецька, Олена Павлівна 
Мутаєва, Мар’яна Сергіївна Романчук 
(відома також як талановита худож-
ниця, автор багатьох художніх апліка-
цій високого рівня), Тетяна Іванівна 
Шовкопляс (дочка відомого україн-
ського вченого-археолога Івана Гаври-
ловича Шовкопляса). Панно викона-
но у техніці петриківського розпису. 
Ніна Рудецька вводить у панно зобра-
ження троянд, що не є характерним 
для петриківського розпису. Ніна Ру-
децька, як майстер петриківського 
розпису навіть була занепокоєна, що 
в якійсь мірі порушує традиції петри-
ківського розпису, і висловлювала 
думку, що панно не є беззаперечним 
твором петриківського розпису. Але 
троянди чудово виглядають поряд з 
іменами прекрасних співробітниць 
дружнього колективу.
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В наш час в колектив влились нові 
співробітниці. Керівником є Вален-
тина Вікторівна Мельничук. Колек-
тив продовжує традиції своїх попе-
редників. В основі цих традицій  – 
дружба, взаємодопомога, творчий 

підхід до своєї справи, увага до чита-
чів бібліотеки. Перспективним для 
подальших досліджень може бути 
вивчення досвіду культурно-про-
світницької роботи та колективної 
праці.
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In modern vocational education, there 
is a tendency to integrate various ap-
proaches to the preparation of a future 
specialist, in which they are considered as 
an object and subject of various activities. 
We do not exclude the concept of “object 
of knowledge”, “object of activity” from 
the process of professional development 
of a personality, but at the same time we 
recognize that the main subject of the 
personal development of a person respon-
sible for the results of their development 
is the student themselves who are able to 
take a subject position and possessing the 
main quality – subjectivity, which allows 
them to self-realize in the educational 
process, to achieve the set educational 
and professional tasks.

Various aspects of the educational and 
professional activities of the student were 
considered in the works of V.V. Davydova, 
S.R. Zenina, E.P. Belozertseva, A.D. Gon-
eev, A.G.  Pashkova, N.H.  Valeeva, 
N.I. Meshkova, T.A. Yerina and other sci-
entists. Famous psychologist D.B. Elkonin 
notes that the leading activity in adoles-
cence is educational and professional ac-
tivity, which differs from educational ac-
tivity in that “professional and personal 

self-determination is carried out in its 
process”.

In our understanding, educational and 
professional activity is the process of pro-
fessional training of a future specialist, 
accompanied by the formation of a sys-
tem of professional knowledge, skills, 
competencies, formation of the personal-
ity of a future professional, their ability for 
continuous self-development and self-ed-
ucation. These conclusions emphasize for 
us the importance of considering the stu-
dent as a subject of the process of their 
own professional development, as a sub-
ject of various activities, including educa-
tional and professional activities.

The category of the subject was origi-
nally a category of philosophy and at the 
ontological level was considered in the 
system of relations “subject-object”, where 
the subject was understood as a carrier of 
the objective-practical activity of knowl-
edge, possessing activity and the ability to 
transform phenomena of reality. Psycho-
logical and pedagogical science considers 
a person as a carrier of subject properties, 
allowing them to be the subject of their 
life activity, the processes of their forma-
tion and development.
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Researcher E.N. Volkova notes the fol-
lowing psychological characteristics of 
student age: “A relatively high educational 
level, active consumption of culture, rela-
tive economic autonomy, development of 
cognitive motivation, increased need for 
communication, social activity are char-
acteristic of students”.

In the conditions of the pedagogical 
process of a university, a student is consid-
ered by us not just as a subject of activity, 
communication, cognition, but above all as 
a subject of educational and professional 
activity and a subject of life activity. Cogni-
tive activity and motivation, conscious 
choice of the sphere of professional activi-
ty, active attitude to one’s own social expe-
rience, conscious choice of strategies and 
tactics for mastering and creative transfor-
mation of educational and professional 
activities, responsibility for the results of 
their professional development allows us 
to speak about the student as a subject of 
educational and professional activity.

However, considering a student only 
as a subject of educational and profes-
sional activity is impossible due to their 
comprehensive involvement in various 
social relations that are not related to the 
training process. This allows us to speak 
about the student and as a subject of life 
activity in a broader sense: as a creator of 
one’s own life, capable of managing one’s 
own physical and mental forces, being 
responsible for the processes of one’s de-
velopment, capable of turning one’s own 
life activity into a subject of practical 
transformation, critically evaluating, con-
trolling and correct the course and results 
of its formation.

In our study, we do not limit ourselves 
only to consider a student as a subject of 
educational and professional activity or life 
activity. The process of the emergence and 
deployment of the student’s subjective po-
sition and subjectivity in the educational 
process of the university will be most effec-
tive when implementing the conditions of 
continuing professional education as an 
installation on the process of continuous 
development and self-development of a 
person throughout his life with a view to 
its successful professional development. In 
this regard, we are talking about a student 
and as a subject of continuous professional 
education, which, according to TV, is capa-
ble. Pishulina, “To the conscious self-regu-
lation of their activities in the continuous 
development and self-development of the 
individual with the aim of successful pro-
fessional self-determination and self-reali-
zation in the conditions of the information 
society”.

A university student as a subject of 
continuing professional education is de-
termined by the willingness to be includ-
ed in the education system throughout 
life. This requires formation and develop-
ment from it:

• systems of ideas about education as 
a tool for personal and professional 
self-improvement, about the possi-
bilities of formal, non-formal and 
informal models of continuous pro-
fessional education;

• motivation, value attitude and inter-
est in the chosen profession and in 
lifelong education;

• the need for continuing professional 
education;
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• the ability to learn throughout life, 
monitor and evaluate the process of 
formation of their own personal and 
professional qualities and systems of 
professional knowledge;

• ability to analyze their own educa-
tional needs, features of the labor 
market and prospects for the devel-
opment of the chosen profession;

• independently determine their own 
educational trajectory.

In the conditions of continuous voca-
tional education, a full-fledged formation 
of a student as a subject of the types of 
activities we have considered is possible: 
educational and vocational, life activity 
and continuing professional education. 
The process of student development as a 
subject of different activities in the educa-
tional space of a university can be carried 
out through the deployment of mecha-
nisms of subjectivity.

Subjectiveness, first, is considered by 
us as an integral quality of a person, de-
termined by a high level of consciousness, 
responsibility and activity, aimed at the 
awareness of one’s own experience and 

reflection, with the aim of building a tra-
jectory of personal and professional de-
velopment in the constantly changing 
conditions of a modern socio-cultural 
society. Secondly, subjectivity is one of the 
conditions for the formation of a student 
as a subject of various types of activities, 
including educational and professional 
activities, within the framework of the 
educational process of a university.
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To begin with the SLA theories, we 
know that there are 3 positions in SLA: 1. 
Behavioristic (Skinner’s operant condition-
ing); 2. Nativistic (Chomsky’s “black box”); 
3. Functionistic (Piaget,Vygotsky’s ZPD). 
Also how some factors like age (CPH), the 
affective domain may affect the learning 
and teaching process. The main thing, that I 
reassured, is creating a positive atmosphere 
in the class can simplify the second/foreign 
language acquisition by decreasing the af-
fective domain and encourage students to 
risk-taking. Bloom’s taxonomy had also 
impressed me as well, as it develops stu-
dents’ metacognitive thinking skills. It helps 
me to design activities that develop learners’ 
higher order thinking skills. In addition, we 
did a case study, which was new for me, I 
learned how to conduct a needs analysis. It 
is very important to know our learners’ 
needs in order to make decisions on teach-
ing methodology, designing syllabuses and 
lesson plans, to find out appropriate materi-
als to use, which helps to achieve learning 
outcomes and motivate learners, to improve 
their participation in class.

The next course I want to mention is 
the Curriculum development course where 
we were introduced with the SIOP lesson 
planning, which helps me to design lessons 
according to learners’ abilities and connect 
with their background knowledge. I truly 
believe that all students have their own 
previously acquired or developed knowl-
edge, skills, learning habits, life and study 
experiences that are all impossible to ig-
nore and disregard for any teacher. Thus, 
when I plan and deliver teaching and 
learning activities, the examples of which 
were described above, I always start with 
an exploration of ‘where my students are’ 
to determine the level of readiness to en-
gage in the activity. In addition, I tried to 
differentiate instructions as I teach in mul-
tilevel, diverse classes.

ESOL methods course taught me how 
to use different methods (GTM, ALM, 
TBLT, CLT and etc.) effectively in our les-
sons. In addition, I learned how to teach 
different skills and subskills using commu-
nicative activities, to design activities, class 
management, and others. Also, how tech-
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nology can be implemented in the teach-
ing/learning process, like broadcasts, pod-
casts, blogs, wikis and etc. Moreover, we 
were taught the steps on how to give in-
structions like: instructions should be 
short, simple, direct; there should be ex-
amples provided and we should check for 
understanding. After gaining the knowl-
edge from this course and implementing it 
in my classes, my students started to par-
ticipate in the lessons more active and they 
enjoy learning the language.

In the Principles and Practice language 
testing I was introduced with types of as-
sessment (traditional/alternative), forms of 
assessment (formative and summative), 
types of tests (NRT and CRT), five princi-
ples of language testing (validity, reliability, 
practicality, authenticity, washback). These 
all knowledge were implemented to our 
final project were we designed assessing 
tasks to a particular skill. Another interest-
ing course Language History, Planning, 
and Policy enriched our knowledge with 
the information about the history of the 
English language and guided us on how to 
propose language planning at the macro/
micro level.

The most enjoyable and engaging I 
found from this program was the Lan-
guage and culture course. We were in-
formed about how cultural, ethnical, gen-
der diversity may affect the teaching/learn-
ing environment and how to avoid offen-
sive situations. As one of the main goals of 
teaching a foreign language is to provide 
learners with the knowledge for communi-
cating effectively in certain situations, 
pragmatic competence plays an important 
role in the acquisition foreign language 

and acts in a socially and culturally appro-
priate language (Hadhi, 2013). To develop 
learners’ pragmatic competence is crucial 
as well in order to avoid misunderstand-
ings between people. To improve our 
learners’ pragmatic ability we were as-
signed to develop a unit plan, where we 
will teach one speech act through different 
activities incorporating technology. I chose 
a speech act of requesting and design the 
unit plan that will teach strategies and 
principles on how to request politely.

Materials design and ESP course where I 
learned how to design materials according 
to learners’ needs and wants, incorporating 
technology and the principles and frame-
works of material development were intro-
duced as well.

In ESP course designing I learned how 
to select and evaluate the materials for ESP. 
By designing a six-session syllabus for bank 
workers I learned to distinguish the types of 
ESP materials and to determine the purpose 
of them.

Overall, I can say that the theories that I 
gained from these courses will be imple-
mented as follows: I will be more facilitator 
than a teacher, will create a positive environ-
ment, where students will feel free to com-
municate and collaborate, will assess my 
students taking into account principles of 
testing, will also change the classroom allo-
cation, which gives an opportunity for stu-
dents to have, active participation and do 
group work. By interacting with each other 
they will improve learning and build a 
friendly community. Teamwork gives stu-
dents a chance to learn from their peers and 
to advance skills that will be helpful 
throughout their lives.
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Introduction:
In the world, especially among young 

children, learning foreign languages is 
progressing day-by-day. Not only young 
children, but also other people willing to 
learn new language according to their 
purpose. Learning foreign language con-
sists of many styles and ways. But, world 
chose games to get knowledge about new 
language.

The games can be used to warm up the 
class before the lesson begins, besides that 
we can use games during the lesson in 
order to give students a break, or at the 
end of the class we can apply such kind of 
games if we have a little time left. Another 
reason is that, interactive games help stu-
dents to improve their abilities in group 
working, make them closer to each other 
and help them to train the new topic and 
to learn it more effectively. Moreover, 
games have physical strain on children, 
good mental effects, training and they ef-
fect the improvement of their abilities, 
they are considered as leisure and enter-
tainment, they develop empathy and en-
courage teamwork. It has been proven 

that if we use interactive games in our 
classes, we can improve our learners’ vi-
sual attention and they become faster 
than usual.There are many stimulating 
games which give us new ideas or experi-
ences about language. Games encourage 
many different skills ; speaking and listen-
ing, problem solving,as well as motor 
skills. Playing games togather is also a 
great time for connecting with children. 
Board games, song and action games, 
role-play or dramatic  – play games are 
commonly played for learning second 
language. Board games are great for 
teaching a second language in a fun and 
dynamic way, while also encouraging oth-
er key skills. Social skills: Board games 
help tech young children important social 
skills such as sharing, team-work, pa-
tience and taking turns. Cognitive skill: 
playing board games can help develop 
focus, concentration and memory skills. 
They are also a chance to reinforce num-
ber, letter, colored, shape recognition, as 
well as hand eye coordination and fine 
motor skills. Board games with simple 
rules and colorful pieces are perfect for 
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preschool to kinder gardens age kids for 
language teaching, games that focus on 
specific areas of vocabulary, such as food 
farm animals, are ideal. Pre-school age 
children are old enough to sit dawn to 
play, but they are still quite wiggly, so 
games with shorter playing times work 
better;15 to 20 minutes is good.

When it comes to song and action 
game, especially singing songs, it is effec-
tive way of learning language. First of all, 
people can learn how to pronounce word 
and accostumate to speaking like this eas-
ily. Starting the lesson with song increases 
our mood. Also, finishing the course with 
songs plays crucial role of adapting new 
language. Secondly, learning and singing 
a new non every day are can help us our 
memory get better, and children may over 
hesitation as well. One of the most benefi-
cial side of singing songs is children will 
not fed up and bored during lessons. If 
youngster do not pay attention to the les-
son, they lose control, feel tired, too. As a 
result, children can not learn by heard 
new words and phrases. Providing that 
children lose interest about language, no 
matter how hard s/he studies, that person 
do not reach his or her goals. Therefore, 
teachers have some abilities that can at-
tract the student’s attention about foreign 
language. Dramatic play activities are 
great way to enhance children’s language 
and emergent literacy skills. Through fun 
and engaging activities that cost nothing, 
dramatic play: knowledge of world, which 
may help support later reading compre-
hension, and helps children learn new 

vocabulary, a critical part of reading 
knowledge. When initiating dramatic 
play activities, make sure there are a lot of 
different roles available. When kids play 
‘’house’’, for example there might be par-
ents, children, neighbor and pets. Having 
a variety of roles in a particular dramatic 
play is important because it allows many 
different children to play and talk to-
gether. Some children may not want to 
participate in dramatic play or may want 
to watch before they decide. Support and 
encourage observational learning and 
don’t require direct responses from chil-
dren. Letting kids sit out or watch an ac-
tivity gives them stay motivated to learn.

Results of the researches:
People can be bilingual or multi lin-

gual. their mind will change to better side 
and they have ability to understand other 
countries’ tradition and habits.

To sum up, no matter who you are, 
how young you are, everybody can learn 
other languages through not only games, 
but other activities without difficulties. 
But it highly depends on their desire. hav-
ing desire leads perfect result, soon.
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Since independence, our independ-
ence has allowed us to take a closer look 
at the legacy of our ancestors, but also to 
the contemporary problems of science, 
and to explore and integrate the scientific 
and cultural achievements of various peo-
ples, including our contemporary con-
temporaries.

As President I. Karimov stated, “With-
out a word, it can be said that a unique 
and beautiful building of our science and 
intellectual potential was laid many cen-
turies ago. We can proudly say that the 
science and culture of our country goes 
back to ancient times and has deep and 
powerful roots. For centuries, it has been 
faithfully serving the Uzbek nation and all 
mankind in learning the secrets of nature, 
in medicine, philosophy, law, theology, 
literary studies and linguistics. ”

   Thus, a deep-rooted literary science 
is responsible for analyzing and analyzing 
the issues that need to be addressed in 
light of the recent historical events in our 
country, only in the interest of the free 
people and the ideals of national 
independence. Historically, men and 

women in the Orient have been shown to 
be at odds with nature because of the fact 
that women are weaker by nature. Women 
have been abused and humiliated at all 
times, humiliated and ignored. But there 
are great women and writers who have 
worked in the field of classical literature 
as well as to improve the spirituality and 
potential of the people. They are rare 
masterpieces of Oriental literature: Nodi-
ra, Uvaysiy, Anbar Otin, Zulfiyas. it is not 
an exaggeration to say that women who 
are examples of hard work and dedication 
are exemplary. Muhammad, the last 
Prophet of humanity, has been a role 
model for human society, not only in the 
Islamic Ummah, but also in the human 
rights of women. According to a hadith 
narrated by him: “Those who show mercy 
to their wives are the best of you.”

“When the Great French Revolution 
took place in 1789 and the Declaration of 
Human Rights was adopted, the women 
of Paris filed a petition to the National 
Assembly. The petition asked that men be 
treated equally in the rights of men. This 
unpredictable step has left the thinkers 
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and scholars of that time heavy. Since 
then, there has been a serious struggle 
between men and women in the West, 
and women are doing their best to support 
and articulate their claims. After 1848, 
this debate gradually began to give the 
first results in favor of women. 
Opportunities to promote women in 
public life began to soften, with harsh 
laws pertaining to marriage and divorce. 
As a result, women have achieved certain 
economic and social rights that have been 
denied through history. The old thinking 
that saw a woman as a creature gradually 
faded away. Even the parliament of one of 
the Western countries has discussed the 
issue of whether a woman should be con-
sidered a human being. “ However, in the 
East, where women began to live accord-
ing to Islamic law, the status of women 
increased, their dignity and rights ex-
panded.

Empowering women is a vital princi-
ple for accelerating sustainable develop-
ment. Eliminating all forms of discrimi-
nation against women and girls is not 
only important from the point of view of 
human rights, but is also a powerful fac-
tor in the development process in other 
areas. The Sustainable Development 
Goals are aimed at further deepening and 
expanding the achievements that have 
been made so far, with the goal of elimi-
nating discrimination against women and 
girls around the world. Nodira, Uvaysiy, 
Barbara Otins, who are the roots of Ori-
ental literature, made a significant contri-
bution to the eradication of women, their 
enlightenment, and their understanding. 
In the name of Mohlaroyim, Nodirabe-

gim is a well-respected writer in Kokand 
who is well known for his work in public 
administration, poetry, wisdom, wisdom 
and entrepreneurship, and built madras-
sas, mosques, bathrooms and caravanse-
rai. In addition, it provides guidance to 
the scholars and sponsors the poor. It de-
fines the role of literature, art, science and 
culture in the development of society. 
Copies many unique books in order to 
enrich the spiritual world of the masses. 
In addition to creating poems, he also 
mentions Otin for teaching young girls in 
his neighborhood, and was more likely to 
follow Uwei in creativity, and Navin was 
the first teacher and warehouse with his 
contemporaries Mukimi, Furkat, Zavkii. 
his daughter. Many of Otan’s poems are 
about social issues. It speaks of the injus-
tice of the time, the plight of the working 
people, and glorifies education. Well, 
Zulfiya, who is such a staunch, entrepre-
neurial and equestrian symbol of loyalty 
and fidelity, is also a prominent figure in 
Oriental literature, like Nodirabegim. The 
vitality and patriotic qualities of his poet-
ry, his dedication to the country and his 
spiritual life made him a faithful daughter 
and poet of his people. Having lived life 
with her high spirituality and feminine 
look, our poet has had to face the joys and 
sorrows of human life, not bend over the 
trials and storms of life, his mother’s des-
tiny. his people felt connected with his 
destiny, and he was honored.

  Men and women now have the same 
rights. Significant gender disparities re-
main in some areas, particularly in the 
availability of paid jobs and in the labor 
market. Risks of sexual violence, limited 
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access to free care, and household con-
cerns and existing discrimination in the 
public administration sector continue to 
exert significant pressure on women.

One of the main conditions for 
achieving this goal is to ensure that 
everyone has access to sexual and 
reproductive health services, and that all 
women have equal access to and enjoy 
economic benefits such as land and 
property. is considered lib. The number of 
women currently holding senior manage-
ment positions is much higher than ever 
before. Every woman is a creator, every 
woman is a leader, every woman is a 
miracle, and she needs to work through 
the potential and opportunities to suc-
ceed. These women are not inferior to 
men in terms of creativity and leadership. 
The fields of business, business and man-
agement run by women entrepreneurs 

increase gender. It is noteworthy that the 
cooperation between the Women’s Com-
mittee of Uzbekistan and political parties 
in our country has been strengthened, 
with a pool of around 3,000 women lead-
ers. Currently, a system of training, train-
ing, and advanced training of socially ac-
tive women for leadership positions is 
being created. All this shows that the 
women’s movement in the Orient has 
great potential and prospects.
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В настоящее время понятие «Связ-
ная речь» предусматривает обучение 
различным видам речевой деятельно-
сти. Разработка вопросов развития 
связной речи (и в плане восприятия, и 
в плане ее создания) опирается на до-
стижения лингвистической науки в 
области синтаксиса текста, культуры 
речи, стилистики, современной рито-
рики, а также на достижения психоло-
гии речи (общения), психолингвисти-
ки (в частности, на теорию речевой 
деятельности), социолингвистики, те-
ории коммуникации и т.д. и  – глав-
ное – на собственные данные об уров-
не развития связной речи студентов 
(ее отдельных сторон), о динамике 
формирования некоторых коммуника-
тивных умений при определенной ме-
тодике обучения, о сравнительной эф-

фективности некоторых приемов ра-
боты и средств обучения.

Основные формы работы для раз-
вития устной речи учащихся.

Выделяются следующие виды бесе-
ды: 1) беседа по тексту или анализ 
текста; 2) анализ элементов и частей 
текста (формулировок тем, планов, ма-
териалов к высказыванию); 3) беседа 
об изображённом на картине, об уви-
денном на экскурсии и т.п.

Анализ текста. Только при анализе 
текста можно определить его содержа-
ние, особенности структуры, компози-
ционное и языковое оформление. Ана-
лиз текста может включать анализ со-
держания, способов раскрытия автор-
ского замысла, средств организации 
текста, его структуры, анализ компо-
зиции речевого произведения, анализ 
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Аннотация
Обучение русскому языку в современном образовательном учреждении осу-

ществляется в условиях значительных изменений во всей системе образования. 
Эти изменения обусловлены необходимостью приведения качества последнего в 
соответствии с требованиями современного общества.

Студенты затрудняются в создании самостоятельных, связных, обоб-
щённых устных и письменных высказываний. Студенты допускают боль-
шое количество речевых, орфографических и пунктуационных ошибок. Ре-
зультаты исследования могут быть полезны в работе коммуникативных 
технологий с точки зрения их влияния на развитие устной речи на уроках 
русского языка.

Ключевые слова: связная речь, восприятие, коммуникация, стиль, методика, 
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особенностей языкового оформления 
(языковой анализ) в зависимости от 
дидактической задачи определённого 
этапа работы.

Беседа по картине, фильму, по на-
блюдениям.  Данная работа проводит-
ся для того, чтобы учащиеся уяснили 
замысел художника и то, как этот за-
мысел реализован. Поэтому учителю 
нужно все вопросы для обсуждения 
продумать так, чтобы в ответах уча-
щихся прозвучал этот самый замысел. 
Выявить разные подходы к раскрытию 
темы, отметить среди них наиболее 
интересные, оригинальные, противо-
поставить разные точки зрения, под-
сказать другие возможные пути реше-
ния проблемы, указать неизвестные 
студентам источники получения мате-
риала.

Слово (рассказ) учителя.  Слово 
преподавателя на уроках развития 

связной речи создаёт у учащихся опре-
делённый эмоциональный настрой, 
стимулирует их творческие поиски, 
пробуждает желание как можно лучше 
выразить свои мысли – вот почему так 
важен добрый, заинтересованный тон 
высказываний учителя. Нередко учи-
тель напоминает студентам о том, что 
они уже умеют делать, как они подго-
товлены к предстоящей работе. Уста-
навливая связь с предыдущим, учи-
тель ставит новые задачи, чтобы пока-
зать студентам их движение вперёд.
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С недавнего времени в Узбекистане 
началось введение модульной системы 
образования, уже давно ставшей по-
пулярной во всем мире. Один из тео-
ретиков модульной системы образова-
ния П.А.  Юцявичене отмечал, что 
сущность технологии модульного обу-
чения состоит в том, что обучающийся 
более самостоятельно может работать 
с предложенной ему индивидуальной 
программой, включающей в себя целе-
вой план действий, банк информации 
и методическое руководство по дости-
жению поставленных дидактических 
целей [2, c. 271]

Введение модульной системы в 
высшем образовании помогает сде-
лать работу студента более сплани-
рованной, так как каждое учебное 
занятие осуществляется как мини-
модуль, и все студенты в процессе 
обучения находятся под присталь-
ным контролем со стороны препо-
давателя. Необходимо выделить че-
тыре вида познавательной деятель-
ности обучаемых, каждая которых 

выделяется планированием и целе-
направленностью [3, c. 288]:

осуществление планирования дея-
тельности с помощью преподавателя;

планирование работы непосред-
ственно самим студентом;

самостоятельное осуществление 
деятельности студентом без участия в 
данном процессе преподавателя.

В процессе самоподготовки сту-
дент делает попытки и получает на-
выки планирования процесса позна-
ния, что в свою очередь является цен-
ным опытом.

На следующей, более высокой ста-
дии, студент должен начать самостоя-
тельно использовать уже известные 
ему ранее способы усвоения материа-
ла на новые задачи, поставленные им 
преподавателем. В итоге студент сам 
сводит новую задачу к сумме уже из-
вестных ему способов познания.

Самой высокой стадией в рассма-
триваемой системе самостоятельной 
деятельности студента являются ис-
следовательские работы, которые мо-

ВОСПИТАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Джумаева Наргиз Иркиновна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков, 
Международная исламская академия Узбекистана

Abstract: the article is devoted to the issues of the modular system as a factor in foster-
ing the independence of students of a higher educational institution, the types of cognitive 
activity of students and the criteria for the development of students’ autonomy in the 
context of the introduction of a modular system are highlighted.
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гут быть осуществлены в форме кур-
совой работы или доклада. Для того 
чтобы выполнить данный вид работы 
самостоятельно, студент уже должен 
уметь переносить имеющиеся у него 
знания и навыки в область профессио-
нальной коммуникации. Здесь можно 
увидеть, как студент смог адаптиро-
ваться к самостоятельности в процессе 
обучения. В данном процессе модуль-
ного обучения часть студентов с удо-
вольствием принимает ту самостоя-
тельность, которая им предоставляет-
ся в рамках данного процесса, они на-
чинают самостоятельно принимать 
решения, осуществляют самокон-
троль, самоподготовку и самопровер-
ку, что резко повышает их самооценку. 
Другая часть студентов, которым бо-
лее привычна традиционная форма 
обучения, очень трудно адаптируется 
к данной системе и их низкая актив-
ность в данном процессе становится 
преградой для дальнейшего получения 
ими знаний. Знание данных механиз-
мов обучения и получения знаний сту-
дентов, позволяют преподавателю 
корректировать их в процессе препо-
давания. Формирование способностей 
к самообразованию студентов, прежде 
всего, зависит от совместной деятель-
ности преподавателя и студента и 
осознание студентом данного способа 
обучения как особой формы получе-
ния и усвоения знаний. Задачей препо-
давателя является определение цели и 
предмета самостоятельной учебной 
деятельности студента, преподаватель 
заранее моделирует программу, воз-
можные формы, наиболее рациональ-

ные и эффективные приемы работы с 
предложенным учебным материалом. 
Для успешной реализации поставлен-
ных задач, студенту необходимо пре-
доставить учебную программу курса, 
которая содержит тематику курса, 
список литературы, учебники, учеб-
ные пособия, глоссарий, словари, темы 
для самообразования, методические 
рекомендации по выполнению этих 
заданий. В данной системе интерак-
тивного взаимодействия, преподава-
тель и студент остаются один на один, 
причем задача преподавателя заключа-
ется в индивидуальном подходе к каж-
дому студенту, к его интересам, спо-
собностям и возможностям. В модуле 
все соизмерено, все оценивается, будь 
то домашнее задание, работа над ис-
точниками, посещение занятий, пер-
вичный, промежуточный и итоговый 
уровень усвоения курса студентом. 
Для более успешного внедрения мо-
дульной системы образования помога-
ет рейтинговая система оценивания 
знаний студентов, которая является 
также еще одним способом стимули-
рования здоровой конкурентной сре-
ды в студенческом сообществе, что 
также призвано упорядочить самосто-
ятельную деятельность студента.  

Главным критерием развития само-
стоятельности студента в условиях 
внедрения модульной системы являет-
ся оптимальность сроков выполнения 
заданий, которые предлагаются для 
самостоятельной работы, а также ко-
эффициент выполненных заданий от-
носительно общего количества по-
ставленных задач.
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В заключении необходимо отме-
тить, что модульное обучение являет-
ся главным фактором повышения 
уровня профессиональной подготовки 
обучающихся, главной целью которого 
является достижение наиболее дей-
ственного результата в усвоении на-
учных компетенций и формированию 
профессиональных и личностных ка-
честв будущих профессионалов своего 
дела, способных мыслить и действо-

вать критически, умеющих принимать 
нестандартные решения, когда воз-
никнет в этом необходимость.     
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Cartoon Films as Teaching Media: 
The benefits  of mistreatment  media in 
teaching and learning  method. It  is  seen 
in their statement “When  a lot of infor-
mation is communicated by learning me-
dia, teacher will offer a lot of attention to 
the unambiguously human facet of educa-
tion, understanding  the requirement  of 
individual students,  serving to  them  to 
line and understand goals and stimulating 
them to use the information  of-
fered from academic media. a. the aim of 
the lesson in  respect to  the  theme  of la-
bor and therefore the program, b. the sci-
entific objective of the lesson, c. the char-
acteristics of  the category  members age, 
sex,  academic  background, and the rea-
son for learning the language, d. commu-
nication  issues  which can  have an affec-
tion the lesson hesitation and withdrawal 
caused by  tameness, anxiety, or difficul-
ties in relationship at intervals the group, 
e. the look of the lesson on plan, and of-
fered  resources visual and audio. 

The  equipment  utilized by  the author  in 
the analysis is cartoon film that belongs to 
audio visual aids [2, 156p.]. Films  are a 
unit type of recreation that enacts a story 
by sequence of pictures giving by the illu-
sion of continuous movement. Here, film 
is treated as a type of recreation. The goal 
of film as recreation media is to entertain 
the viewers. Meanwhile, the goal of film 
as an art is to provide specific messages to 
the viewers. Since film  provides  specif-
ic messages to the viewers, the author has 
a tendency  to understand  film as  an art. 
From the definitions  higher than, is  ex-
plicit  that films  area unit  story  that por-
trays man’s interpretation of life recorded 
as  a collection  of moving  pictures  to be 
shown on  TV  or cinema  so as  to  pro-
vides  specific  messages to the viewers. 
The benefits of Films: 1) Films are a unit 
acquainted  medium to  update  stu-
dents  which will  keep student inter-
est  within the  theories  and ideas  be-
low discussion. Students will see the theo-
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ries and ideas in action. In additional than 
a figurative sense, theories and concepts 
leap from the screen. 2) Films are also a 
cost effective  substitute for field  jour-
neys and alternative universe visits. While 
most films area unit fiction, they will sup-
ply powerful experiences that stu-
dents’ area unit unlikely to own in an ex-
ceedingly school room. Such experiences 
take less time than field  journeys 
and  don’t  have the expense of travel. 3) 
Films  supply  each  psychologicalfea-
ture  and  affectional  experiences.  They 
will  provoke  sensible discussion, assess-
ment of one’s values, and assessment of 
self if the scenes have strong emotional 
content [4, 103p.]. The Definition of 
Cartoon Films: Cartoon  is often  related 
to youngsters. Basically, cartoon is recre-
ation for kids,  however  these days  the 
adults  are a unit  at home with  this term 
since some cartoon movies are a unit cre-
ated  for the adults. According to some 
definitions higher than, it is over that car-
toon  could be a form of media  because 
the  illustration  of man’s character, man’s 
idea, and  sure situation by  mistreat-
ment drawings rather than real individu-
als and places. a. Lengthen the memory of 
data b. Teach a  talent  effectively c. Con-
tribute to a  fascinating  angle d. Stimu-
late  individuals  to action. The humor in 
cartoon has nice stimulate profit, even for 
students with  restricted ability. Based on 
the statements higher than, it is over that 
cartoon films  offer important  advantag-
es to the scholars, during this case build-
ing their motivation and interest in learn-
ing English pronunciation. The Role of 
Cartoon Films in Pronunciation apply: 

Pronunciation ability  is  achievement in 
some  ways that.  The employment  of au-
diovisual media  can  give  some  vital  as-
pects in stimulating students motivation 
in producing  the right  pronunciation. 
In  several  subjects, cartoons  will  open 
up vary of worthwhile learning activities. 
They  conjointly  state their opinion 
that  schoolroom  mistreatment  films 
have  several  values,  for instance, pupil 
interest is heightened, a lot of learning is 
accomplished, the retention of learned 
material is a lot of permanent, and inter-
est in reading increase. Cartoon film 
is  one amongst  recreation  media  which 
will even be used as teaching media. Not 
like  alternative  film  varieties, cartoon 
films have special characteristics that area 
unit close to children’s imagina-
tion.  They’re  fun, colorful and  enticing. 
Cartoon films’ characters have  a ro-
bust  influence to  kids. Some  kids  are a 
unit  galvanized  by particular cartoon 
films character; some others  are a 
unit even captivated with it [5, 87p.]. Typ-
ically,  the character  could be a  hero 
that  continually  will a decent  deed.  ac-
quainted characters like attendant, Detec-
tive Conan, Spiderman, et cetera  area 
unit  children’s idol and children’s  model 
as well. they’ll simply copy one thing their 
idols do, say, and wear. The bad impact of 
this  development  is that  the kids  can 
flow  dangerous  factor  within the  sure 
cartoon films like violence and rude audi-
tory communication.  However,  the 
nice  news is that  they’ll be  driven  to try 
and do  adecent  deed.  they’re  conjoint-
ly  excited  to inform  their  exper-
tise  throughout watching their  favor-
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ite  cartoon film  as a result of  it makes 
them relax. Considering the students’ 
characteristics as young learners,  the au-
thor  assumes that there  are a unit  some 
similarities between kids (young learners) 
and cartoon film [1, 13-18p.]. Chil-
dren  area unit  distinctive  and have their 
own characteristics  that area unit almost 
like  the character of cartoon film. Car-
toon films  area unit  terribly  acquaint-
ed to kids. The mix of audio stimuli and 
video stimuli  best owed  in cartoon 
film  can  facilitate  the kids  perceive  the 
fabric concerning the correct pronuncia-
tion comprehensively. Besides,  the au-
thor assumes that by listening and imitat-
ing the target language within the cartoon 
films based on the pronunciation teach-
ing theory, the students’ pronunciation 
ability  is  multiplied [1, 46p]. Cartoon 
films  are  thought about  to be  applica-
ble media to make relax and fun class at-
mosphere. Due to the evidences  higher 
than, and taking  the benefits  of cartoon 
film into account,  the author  tries  to 
use  cartoon film as an  equipment  in 

teaching pronunciation to kids. The con-
clusion from the opinion is that media 
plays  a very important  role as teaching 
aids to attain the teaching learning goals. 
In  choosing  the suitable  media  because 
the  teaching aids, the teacher  ought to 
consider some factors.
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The article “Implementing language 
policy and planning through materials 
development” that was written by Ken-
nedy and Tomlinson (2013) illustrates the 
Language Planning and Policy (LPP) and 
according to Kaplan and Baldauf (2003) 
they present its various types such as; ac-
cess policy, personnel policy, curriculum 
policy, materials and methods policy re-
sourcing policy, community policy, and 
evaluation policy that help the govern-
ment and Ministries of Education to look 
and analyze LPP from different angles. 
Moreover, in the article there are numer-
ous analyses of the LPPs and influence of 
materials development to the LPP process 
in various countries that are depicted and 
explained briefly. The analysis are divided 
into three subgroups, firstly they study 

the international published materials and 
LPP, and score the coursebooks from 1 to 
5 according to six national policies (devel-
oping creative thinking, developing critical 
thinking, developing communicative com-
petence, supplying rural and urban areas’ 
students, supplying window on the world 
and educational development). One im-
portant finding from this analysis was 
that the topics in the textbooks were more 
likely to be familiar to middle-class stu-
dents rather than rural areas’ learners, 
and as Gray (2010) states it as “deeply 
problematic artifact” (p. 191) that global 
textbooks do not align with the needs of 
the majority learners. Next stage is the 
study of the national cousebooks in dif-
ferent areas and one case was in Japan that 
Japanese language teachers prefer utiliz-
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ing national coursebooks as they include 
traditional values and lots of grammar-
based tasks which is more likely to have 
traditional lessons whereas books that are 
written by native authors comprise more 
communicative approach and learners are 
in centre of learning process. Moreover, 
the authors suggest one of the effective 
LPPs, mixed-level project, by Tomlinson 
(1995) that was conducted in Indonesia.

Darvin and Norton (2015) in their ar-
ticle “Identity, Language Learning, and 
Critical Pedagogies in Digital Times” 
discuss the critical pedagogy, its develop-
ment, main contributions on identity re-
search influenced by digital tools, and fu-
ture suggestions for the study. In general 
critical pedagogy deals with the all issues 
that occur while learning a language ac-
cording to social and cultural varieties 
and identities, since this article discusses 
the ways how to consult relationship pow-
er between teachers and students, and 
cope with different conditions (consider-
ing ethnicity, age, gender, social class, 
sexual orientation) that occur while 
learning a language. Moreover, the au-
thors depict the three main concepts of 
critical pedagogies:

The construction and performance of 
the identities  – where digital storytelling 
and blogging and IM can be samples of it, 
and they serve as types of constructing in-
dividual identities of the target population. 
Besides, by developing their own stories, 
images, music, and videos the learners will 
have authorial agency which enhances 
their creativity (Lotherington, 2011);

Structures and relations of power – dis-
cuss the ways of digital use in critical 

pedagogy, and provide some cases where 
it brought positive outcomes.

Social an educational inequities – digi-
tals do not only bring advantageous re-
sults in classrooms, but also there may 
appear social injustice as there are several 
social statuses in a community, and not 
every student can be able to use technol-
ogy or not all parents can afford provid-
ing their children with the necessary 
tools.

Consequently, Darvin and Norton 
(2015) suggest following issues to be ana-
lyzed in the future: Issues of political 
economy, Digital exclusion and Method-
ological issues and innovations. Accord-
ing to their considerations these are some 
significant issues to be discussed and to 
be helpful for critical pedagogy in expec-
tations.

Finally the article “LGBT Invisibility 
and Heteronormativity in ELT Materi-
als” written by Gray (2013) demonstrates 
achievements and revolution on normal-
ization of the attitudes towards homosex-
uality, being gay, and living in single-sex 
families. However, he states that there is 
inequity among the learners and discrim-
ination of LGBTs in the developed mate-
rials for ELT classes as they examined ten 
coursebooks in ELT according to the im-
plications of the materials including LG-
BTs (gays, homosexuality, lesbians and so 
on). Therefore, according to the study 
there is heteronoemativity and ignoring 
LGBTs in the content of language text-
books. Furthermore, the article provides 
the perspectives of LGBT teachers’/learn-
ers’ and the issues they face while teach-
ing/learning process. Finally, there are 
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some arguments and suggestions to solve 
these problems. One suggestion was to 
redevelop ESOL textbooks regarding 
LGBT invisibility and heteronormativity 
and Market Segmentation from North 
American case.

According to above stated materials 
we can see the crucial role of critical 
pedagogy, identity, and aligning materials 
development with the LPP process as they 
all are connected with each other. More-
over, the digitals and their implementa-
tion is increasing rapidly, thus the re-
search of the issues while incorporating 
technology should be discussed and 
solved in order to soften critical pedago-
gy’s troubles. One more indispensable 
factor of successful materials develop-
ment is that working collaboratively with 
the LPP developers to make the textbooks 
effective and useful. In this point it is im-
portant to mention that mixed approach 
where backward-mapping approach fol-
lows forward-mapping approach as in 
Indonesia was conducted in Uzbekistan 
during 2012-2015  in UZSWLU, where 
trainer instructors taught some teachers 
from different regions and then those 
student teachers went to their areas and 
taught teachers there. The process was 
aimed to develop the quality of English 
lessons in Uzbekistan and to focus more 

attention to EFL classes. Furthermore, the 
materials that are used in our country are 
developed both nationally and interna-
tionally (schools-national, lyceum/uni-
versities-international). Therefore, Uz-
bekistan’s current LPP is mainly focusing 
on the communicativeness of tasks in 
books and aligning the topics with the 
institution’s curriculum.

The points and problems mentioned 
above have connection with other 
branches of language classes as the pro-
cess of language teaching comprises all 
hypothesis and theories in it. For exam-
ple the article about materials develop-
ment and LPP has relationship with Lan-
guage Planning and Policy, and Curricu-
lum Development modules as well as 
partially with Testing and Assessment. 
Besides that, the next article which is 
about identity and critical pedagogy is 
interconnected with the aspects such as; 
English for the Speakers of Other Lan-
guages, Second Language Acquisition, 
Testing and Assessment, and Pragmatics 
and Culture modules. The last article of 
the issues linked with LGBTs and hetero-
normativity can be arranged in a line 
with Materials Development and Cur-
riculum Development factors of EFL 
classes as the inclusion of EGBT-based 
contents can be discussed within them.
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“The reforms are carried out on the 
basis of specific plans and concepts in al-
most all areas of our society. Science and 
higher education are not excluded from 
this wide-ranging positive process. New 
approaches and theories are being intro-
duced into the fields of science, in par-
ticular literary studies. They contribute to 
the development of scientific thinking, 
combining centuries-old reliable and ef-
fective methods and teaching”. Although 
gradually shifting from the beginning of 
the new century to the field of national 
literary studies, the emerging fields of 
structuralism and semiotics are evidence 
of our view.

Semiotics as a science of sign has en-
tered many fields. Developed Western 
countries use symbols, signs, and ideas to 
promote their policies, ideologies, world-
views, and teachings. Applying the notion 
of a mark to fiction is a great success. Be-
cause the literary text which is the source 
of literary studies consists of a system of 
signs from beginning to end.

Rolan Bart, one of the ancestors of 
French structuralism, in his research “Sym-
bolic Relationships,” noted that syntagmatic 
relationships are based on “neighborhood, 
not relationship,” in order to explain his 
point of view to the science world members 
the scientist gives the following example: 

shirt, costume, tie. Although these three 
things are related to clothing, they are not 
related. When you look at them individual-
ly, they have different shapes and functions. 
In this case, they cannot communicate with 
each other. Only when these items are inte-
grated into a single system can access the 
character relationships with each other. To 
be more precise, the syntactic relationship is 
formed.

In order to clarify our impression of 
syntagmatic relations, we begin to analyze 
thirteen-lined poem of Rauf Parfi, written 
in 1962, titled “Xayrlashdik...O’ynar 
kapalak...”1(We said goodbye...butterfly Is 
playing”).

According to the structure analysis 
criteria, we divide the text into the small-
est unit of lectures (the lecture can be 
from one word to two line poem):

Lecture 1.“Xayrlashdik...O’ynar ka-
palak...” ( We said goodbye... butterfly is 
playing)

Lecture 2.Xayrlashdik...(we said good-
bye)

Lecture 3. O’ynar kapalak...(butterfly 
is playing)

Lecture 4. Biz asir bo’lmadik lahzaga. 
(We didn’t become prisoners of a second)

Lecture 5. Xayrlashdik beso’z, bey-

1  Rauf Parfi. Sakina.- Toshkent: «Muharrir» 
nashriyoti, 2013.
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urak, (we said goodbye wordlessly, heart-
lessly)

Lecture 6. Bu bog’, bu gul keldi larzaga. 
(This garden and flower was in shock)

Lecture 7. Shabnamning sof qadahi 
sindi – (pure wine glass of dew broke into 
pieces)

Lecture 8. Kulimizni sovurdi falak  – 
(the sky dispelled our ashes)

Lecture 9. Sen mendan ayrilding, men 
sendan, (You are apart from me, I am 
apart from you)

Lecture 10. O’yin tushar rangin ka-
palak. (Coloured butterfly is playing)

Lecture 11. O’ynar, o’ynar. O’ynar ka-
palak. (Playing, playing and playing but-
terfly)

Lecture 12. Bir lahzaning farmoni qol-
di. (There is an order of a second)

Lecture 13. Xayrlashdik. Beso’z. Bey-
urak.(we said goodbye. Wordlessly. Heart-
lessly)

Lecture 14. Buyuk sevgi armoni qol-
di...( There is a dream of a great love)

Lecture 15. Qanday go’zal rangin ka-
palak... (what a beautiful coloured but-
terfly)

It appears that the text is divided into 
smaller units, such as the intention of the 
researcher and the level of opportunity. 
Accordingly, the number of text strings 
may vary.

Text analysis:
Lecture 1.“Xayrlashdik...O’ynar ka-

palak...” ( We said goodbye... butterfly is 
playing)

Before starting a structural semiotic 
study, the selected fiction will be read at 
least five or six times. It is necessary to 
read along with the text. The text should 

be read very slowly, especially at the latest 
reading. Any words, even punctuation 
marks, should not be ignored. Only then 
will the content of the text become clear 
to the researcher.

Consequently, the thoughts expressed 
in the first two sentences, consisting of 
only three words, can give both the re-
searcher and the poet a certain impres-
sion. It is about love. “Goodbye”  – boy 
and girl (or man and woman) are getting 
divorced for reasons not mentioned in the 
text. This is a temporary, eternal separa-
tion.

“Butterfly is playing”. Here the word 
“butterfly” is used in connotative mean-
ing. In order to comprehend this literal 
meaning, it is necessary to remember oral 
and written examples of literary work and 
folk public speaking. “In the people’s, im-
agination, in folk sayings the butterfly is a 
symbol of instability and, at the same 
time, infidelity. Butterfly is not frequent, 
it lasts for a few minutes”.

Thus, “saying goodbye” has communi-
cative meaning, “Butterfly’s play” has con-
notative meaning. Only when the two are 
joined together in a syntactic line will 
form a new understanding of the poem: 
the beginning of the text is an expression 
of unstable love.

The second and the third lectures help 
to reinforce the idea expressed in the title.

Lecture 4. Biz asir bo’lmadik lahzaga. 
(We didn’t become prisoners of a second).

Being a prisoners to a moment or to a 
second means understanding love as an 
eternal and great, a very rare sense. But 
“lovers” have hardly understood such a 
unique experience. Their superficial, airy 
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feelings are nothing but temporary. 
Where can be found the two “lovers” as 
Farhod and Shirin, Layli and Majnun who 
have even died in love...

Lecture 5. Xayrlashdik beso’z, bey-
urak, (we said goodbye wordlessly, heart-
lessly)

The idea in this piece of text is that it 
reinforces the view of the first and second 
lectures in a different way, but also em-
phasizes it. So farewell is meaningless and 
heartfelt, so there is nothing in the rela-
tionship between words. There is no con-
nection with love affairs, no word is left to 
say. Hearts are senseless and empty.

Lecture 6. Bu bog’, bu gul keldi larzaga. 
(This garden and flower was in shock)

In this poetic extract lexical units “gar-
den’” and “flower” are used to express 
both communicative and connotative 
meaning. In the true sense, “the garden” is 
the place where two unstable young peo-
ple meet, and the “flower” (a blind wit-
ness in the garden) has been witnessing 
many such conversations and ploys. In 
the literal sense, “garden” is the kingdom 
of love, and “flower” is the faithful repre-
sentative of that country. They have no 
idea of   betrayal or inferiority, and their 
“temporary enjoyment” of the conse-
quences is shaken.

Lecture 7. Shabnamning sof qadahi 
sindi – (pure wine glass of dew broke into 
pieces)

The line contains pure connotative 
meaning. Dew is a symbol of pure human 
senses. “Wine glass full of pure dew” is a 
young impulsive heart full of pure senses. 
It is clear from this poem that these “lyri-
cal heroes” are, in the beginning, pure 

motives in the garden of love. But for 
some reason they were not able to remain 
in love.

Lecture 8. Kulimizni sovurdi falak  – 
(the sky dispelled our ashes)

This textual unit interacts with the 
passage from the previous lecture to con-
firm the point. As long as pure emotions 
are at a loss in the heart, it is impossible to 
speak of a bright future. The prevailing 
opinion in the analyzed Egyptian is that 
the future of a person deprived of love can 
be miserable and painful. The characters 
in the sixth and seventh lines are inter-
connected, forming a separate syntag-
matic line.

Lecture 9. Sen mendan ayrilding, men 
sendan, (You are apart from me, I am 
apart from you)

The textual unit is communicative. In 
this, the idea expressed in the first verse is 
again emphasized.

Lecture 10. O’yin tushar rangin kapal-
ak. (Coloured butterfly is playing)

The line included into the first lecture 
is repeated with some changing. The 
poetic and functional role of such repeti-
tion is that the “colorful butterfly” is a 
tragedy of unstable human relations that 
can cause not only the individual but 
also the nation and the human race. In 
the second lecture of the text there was 
no “color”. It should not be overlooked 
that it is in the corpse that is currently 
under consideration. The butterfly does 
not look beautiful on its own. First of all, 
the bright colors on his wings attract the 
attention of others. Color is an exterior, a 
decoration, it does not matter. If we pay 
attention to the “unknown” of this sign, 
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we will see that it has symbolism. The 
false groanings of love, the irritating 
strokes, and so on are all signs of “dis-
cord.” In real love, we see different 
scenes. Farhad fainted every time he saw 
Shirin, and he couldn’t even imagine 
holding Majnun Laylee’s hand. These are 
the marks of true love..

The characters in the eighth and ninth 
lines are not close together. They can only 
fulfill each other by engaging in a syntac-
tic relationship and illuminate the artistic 
idea that is being said.

Lecture 11. O’ynar, o’ynar. O’ynar ka-
palak. (Playing, playing and playing but-
terfly)

In the whole complete text there are 
five textual pieces connected with the 
word butterfly. They are mutually rein-
forcing. In this passage the verb “to play” 
is repeated three times. The two intercon-
nected images (the original butterfly play 
and the perverse sense) are intended to 
give a clearer picture, while also reinforc-
ing the textual drama and the tragic Pa-
phos.

Lecture 12. Bir lahzaning farmoni qol-
di. (There is an order of a second) – con-
notatively this line means eternal divorce. 
Two close and harmonious hearts are 
separated from each other. The last two 
textual units are able to communicate and 
contribute to the integrity of the text 
through a syntactic approach..

Lecture 15. Qanday go’zal rangin ka-
palak... (what a beautiful coloured but-
terfly)

– “The butterfly was used for the last 
time, with copper altered. It is the unit 
that completes the text. Based on the 

general context of our analysis so far, the 
following passages can be summarized as 
follows: the painter’s thoughts on the 
transient perceptions of the author’s im-
age, expressing sorrow and sorrow.. 
From a communicative point of view, the 
colorful and sparkly, dancing butterfly 
looks beautiful and unique. But the but-
terfly’s dance and life are inexorable. The 
butterfly has a very short life span. From 
a connotative point of view, false love 
does not bring happiness. The conse-
quence is the “final decree,” that is, sepa-
ration. Optional, optional hijri. Its fruit 
is a miserable life, deprived of the good 
and the highest experiences, with a lost 
heart and happiness.

Although syntactic relationships are 
less common in comparatively literary 
texts, their significance is no less than 
paradigmatic and contradictory. This ap-
proach plays a crucial role in building text 
integrity and creating complex human 
experiences and ideas within a single ar-
tistic space.

Most of the syntagmatic relationships 
described in the text relate to the signs of 
the “butterfly.”

The “butterfly”, which is not directly 
related to love, has a syntactic relationship 
with other characters and has helped to 
uncover and convey the underlying ideas 
that have been said.

  The main idea expressed in the poetic 
text is that only true love can make a 
person happy. Temporal ambitions devour 
a person and cause him moral and moral 
degradation. Consequently, there is a 
need to remain firm in the path of great 
love.



66 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Poetic and functional relationships in 
the literary text have been able to ensure 
the integrity of the literary text. Otherwise 
the text and the characters› relationship 
would not have arisen..
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Maveraunnahr is a land of scholars 
who have made a significant contribution 
to the development of Islamic knowledge. 
The works of Islamic doctrines, rights and 
morals, written by scholars from this 
country, are popular not only in the Mus-
lim world, but throughout the world. Ex-
amples include works stored in libraries 
around the world and recognized as rare 
manuscript sources.

One of such scholars is Abul Qasim 
Nasiruddin Muhammad ibn Yusuf Hasani 
Madani Samarkandi Hanafi (d. 556/1161). 
The scientist lived in Samarkand in the 
11th-12th centuries, engaged in Islamic 
sciences, in particular the Quranic sci-
ences, doctrines, jurisprudence, ethics, 
history and lexicon, and contributed 
greatly to the development of sciences in 
Maverounnahr. Below are the works of 
the scholar:

1. The Qur’anic Science: “The Book of 
al-Ihqoq” (The Secret Box). Available at the 
Berlin Library in Germany, No. 728. In his 
book Fawaid al-Bahiyya, Abdulhay Laknavi 
refers to this work as “al-Ikhsaf” [5].

2. Tawheed: “The Opening of the Un-
clear Things” [4].

3. Ethics and the Science of Sufism: 
“The Riyadh-ul-akhlaq” work. The man-
uscript copy was copied by an unknown 
calligrapher in 868/1562. The work is an 
important source of morality, the educa-
tion of the lover, the science and concepts 
of mysticism [3].

4. Dictionary: “Bulug al-adab min 
tahqiq istio’rat al-arab” (Literary trans-
missions from the study of Arabic words) 
[4] This work is related to the science of 
meaning’s and the science of description 
of Arabic language, which has not yet 
been investigated by researchers.

5. History of Balkh: “History” [3].
6. Tosh Kubro Zoda also mentioned in 

his book “Miftah as-sa’ada” (The Key of 
Happiness) that the scholar had a book 
about preaching.

The bulk of his scientific heritage is 
the works of fiqh, which are important 
sources in the development of the juris-
prudence of Maveraunnahr. The follow-
ing works are included in the works of the 
scholar:

1. The book “al-Fiqh al-nofe’”. This 
work was written in 555/1160. It currently 
has more than 30  manuscript copies in 
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libraries and funds in Saudi Arabia, Ire-
land, Turkey, Egypt, Tunisia, Syria and 
Uzbekistan [3].

2. “Al-Law” [3].
3. “Al-Manshur” work (3). Mahmud 

ibn Sulayman al-Kafawi states in his writ-
ings that he has taken some jurisprudence 
from this work [3].

4. “Al-Mabsut” [6].
5. “Kitab al-Wafi” (The Complete 

Book) [3] Abul Barakot Nasafi (d. 
710/1310) wrote in his commentary on “al-
Fiqh al-nofe’”, “Al-Wafi is one of the books 
of the Islamic scholar in Samarkand.”

6. “Hulasatul Mufti” (The Mufti’s Con-
clusions) [6].

7. The work, “Jome’ al-fatawa” or “al-
Jome’ al-kabir fil Fatawa” [6] This work 
was written in 549/1154 [3]. His manu-
scripts are preserved [3].

8. “The book al-Multaqat” or “al-Mul-
taqat fi al-Fatawa al-Hanafiyya” (The Book 
of Fatwas) [1] This work is a compilation 
of fatwas selected from the scholar’s book 
“Jome’ al-fatawa”, written in 549/1154. The 
manuscript contains manuscripts in Saudi 
Arabia, Turkey and Uzbekistan.

9. There is a great deal of scholarly book 
on the science of fiqh called “Masabih al-
subul” in many historical works [1,5,6].

10. Mahmud ibn Sulayman al-Kafawi 
also states in his work that the scholar has 
a book on the science of al-Fiqh. He also 
mentioned the existence of a book by a 
scholar in the book “Miftah al-sa’ada” (The 
Key of Happiness), which is related to the 
science of al-Fiqh. The exact name and 
manuscript of the work are not specified.

It is possible to conclude that Nasirud-
din is one of the prominent scholars of the 

Samarkand Movarounnahr and is a well-
known Hanafi scholar. Much of his schol-
arly heritage is devoted to Hanafi jurispru-
dence and plays an important role in the 
development of Movarounnahr jurispru-
dence.
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Although many feel that the L1 should 
not be used in the classroom, other re-
searchers, teachers, and learners do see a 
role for the L1 and support its use as a com-
munication strategy and instructional tool.

This article will look at the historical 
background of this topic, and describe how 
the Ll is currently being used in the L2 class-
room, including in written translation ac-
tivities. A specific explanation will be given 
about the benefits of using translation for 
assessing reading comprehension, one of 
which is the collection of language items for 
test development. For more than a century, 
most approaches to L2  instruction recog-
nized the L1’s role in L2 language pedagogy, 
but most methods dictated that it should be 
prohibited in the classroom.

Only the Grammar Translation Method 
of the early 20th century fully embraced the 
use of the Ll in the L2 classroom; in addition 
to the intense study of vocabulary and 
grammatical rules, this method required the 
laborious translation of L2 texts into the Ll, 

Eventually, this method was challenged for 
doing “virtually nothing to enhance a stu-
dent’s communicative ability in the lan-
guage” (Brown 2000, 16). Subsequent meth-
ods that appeared around the mid-20th 
century obligated the near total use of the 
L2 to teach the L2, including the influential 
Audiolingual Method, which took its cue 
from behaviorism and treated Ll interfer-
ence errors (also called negative language 
transfer) as bad habits that were to be eradi-
cated though drills, memorization, and a 
strict limitation on the use of the Ll. The 
procedure of contrastive analysis was em-
ployed to identify the Ll structures that in-
terfered with L2  production so that errors 
could be eliminated through practice 
(Brown 2000).

Throughout the 1970s and 1980s, new 
approaches to language learning also con-
sidered the use of the Ll as undesirable. 
When cognitive psychology theorized that 
people acquire their L2 in a manner similar 
to the way they acquired their Ll as a child, 
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new approaches were developed that pro-
posed an L2  learning environment replete 
with social and communicative aspects of 
language use. The Ll was rarely used in 
these methods.

As research continued, the contrastive 
analysis position offered more sophisticated 
descriptions of the connections between the 
Ll and the L2  and what it meant for lan-
guage learners developing their communi-
cation skills. Studies indicated that in addi-
tion to negative language transfer. positive 
transfer between the Ll and L2  was also 
important, suggesting that L2 learners could 
benefit from being exposed to the structural 
similarities of both languages. Research also 
showed that aspects of die L2  itself could 
explain many errors, such as when a learner 
overgeneralizes 1,2 forms, a regular process 
that happens with most developing English 
speakers when they apply a regular conjuga-
tion to an irregular verb (e.g., “He goed”).

These research results softened the ab-
solute contrastive analysis position and led 
to a broader study of error analysis. At this 
point even avoidance errors were described; 
these are errors a learner makes when 
avoiding a difficult L2  sound, word, or 
grammatical feature, thereby masking a lack 
of proficiency (James 1998).

A new term–interlanguage–was coined 
to define the complex developing system of 
the learners L2 that was influenced by posi-
tive and negative transfer from the LL in 
conjunction with their developing knowl-
edge of the L2 itself.

By the end of the 1980s, teachers began 
to borrow elements from various methods 
to develop an eclectic approach to language 
learning.

Many of these elements come together in 
Communicative Language leaching, an ap-
proach that incorporates effective L2  com-
munication, meaningful activities, and high 
motivation achieved through attention to 
learners’ needs and preferences.

In this context, the effort to minimize the 
role of the Ll in language learning by Dulay 
and Burt, Krashen and others is now being 
questioned. [2:149]

Many teachers recognize that the Ll in the 
classroom is a positive representation of in-
terlanguage; additionally, they know it is of-
ten a student preference because the natural 
desire to communicate impels learners to use 
their Ll to fill in gaps in communication, a 
strategy that successfully moves then-acquisi-
tion of the L2 forward. Nevertheless, many in 
the language teaching community still have 
reservations about using the Ll in the L2 class-
room, objecting to it on the grounds that it 
limits exposure to the target language, and 
keeps students thinking in their Ll.

However, as the data on interlanguage 
and language transfer show, it is highly prob-
able that L2  learners will always think most 
often in their Ll. even at die advanced level. 
Today the taboo against using the Ll in the 
classroom is breaking down, as it is recog-
nized that some learners use the Ll as a com-
munication strategy to successfully learn and 
use the L2.

L2  pedagogy has advanced beyond the 
days when students were passive participants 
and teachers the sole directors of the lan-
guage learning process. Teaching methods 
today consider materials and activities that 
are relevant to students and take their needs 
and learning styles into account in order to 
achieve higher motivation.
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Поняття інверсії представляє великий інтерес з точки зору прагматичного 
вживання і дослідження різних особливостей інверсії в англійській мові. Мало-
вивченою сферою в англійській мові є прагматичні особливості інверсії. Актуалі-
зація речення і експресія перетинаються в площині прагматики як семантично і 
комунікативно значущої сфери, бо тут на передній план висувається суб›єкт з 
усіма його інтенціями. Існуючий тісний зв›язок між суб›єктивним типом актуалі-
зації та емоційно-експресивним компонентом комунікації ніколи не викликав 
сумнівів у лінгвістів, однак, ця тема залишається практично недослідженою. Ана-
ліз інвертованих речень показує, що саме за участі інверсії виражається емоційно-
експресивний момент в комунікації.

Інверсія в англійській мові – це порушення прямого порядку слів в англійсько-
му реченні, коли присудок може бути поставлено перед підметом.

При спілкуванні мова може виконувати багато функцій. За допомогою мови 
можна виражати певні емоції, повідомляти співрозмовнику про певні події або 
інформацію, яку він не знав раніше, а також впливати на думку і поведінку люди-
ни. В англійській мові чіткий порядок слів – підмет і присудок, а далі йдуть друго-
рядні члени речення. За допомогою невербальної комунікації, тобто процесу, 
який реалізується за допомогою деяких засобів – знакових систем, ми часто роби-
мо наголос на тій чи іншій фразі. За таким принципом працює і інверсія: вона 
начебто виділяє, виносить вперед більш значуще, те, що потрібно акцентувати.

Деякі мовознавці вважають, що інверсія є сильним стилістичним засобом для 
створення емфатичної інтонації. Якщо прямий порядок слів, як норма, не має 
стилістичного значення, то інверсійний – завжди стилістично значущий. Інверсія 
можлива лише в експресивній мові. Цим стилістичним прийом користуються не 
тільки письменники, а й публіцисти. В науковому та офіційно-діловому стилях, як 
правило, порядок слів не використовується в експресивній функції і тому інверсія 
не може бути виправдана. Тобто, інверсія може надавати висловлюванню незвич-
ність, і тим самим емоційність і експресивність [1, с. 32].

Дослідники стверджують, що інверсію використовують для того, щоб привер-
нути увагу слухача до того чи іншого компонента висловлювання, та застосовують 
усілякі змішання, аж до винесення в розповідному реченні присудка в початок 
речення і перестановки підмета у кінець. [2, c. 241].

З точки зору стилістичного аналізу, цікавими можна вважати інверсію екс-
пресивного, чи емоційного, або стилістично-функціонального характеру, а не 
всяке незвичайне розміщення слів. Синтаксичні засоби мають переважно ви-
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разну функцію, але вони можуть бути і зображувальними. Інверсія як стиліс-
тичний прийом передбачає збереження граматичного значення, але плюс до 
цього, додає емоційне забарвлення, певний логічний акцент на ту чи іншу час-
тину висловлювання. Слід виділяти такі слова голосом, змінювати звичний ін-
тонаційний тон: Присудок + підмет: Came terrible frosty winter nights to the forest. – 
Настали страшні морозні ночі в лісі; Предикатив + дієслово-зв’язка + підмет: 
Honest she is in her case. – Чесна вона у своїй справі; Додаток + присудок: Weird 
stories she has in her life.  –Дивні історії були в її житті; Обставина + підмет + 
предикатив (присудок): At your feet I pressed close to myself. – До ваших ніг я при-
падаю.

Інверсія частіше зустрічається в письмовій, часто літературній мові. Залеж-
но від контексту вона може мати відтінки насміхання (іронії, сарказму). В ан-
глійській мові інверсія є досконалим літературним засобом, що часто вико-
ристовується для додаткової характеристики героїв. У розмові зустрічається 
дуже рідко, за винятком граматичного різновиду (в питаннях) і деяких випад-
ків підсилення значення. Підсилювальна інверсія не передбачає зміни грама-
тичного значення конструкції. З’являється лише акцент на певному моменті 
висловлювання. Даний тип зустрічається: в умовних реченнях з нереальними 
умовами: She Were my wife, I would be the happiest man in the world. – Якби тіль-
ки вона була моєю дружиною, я був би найщасливішою людиною на світі: в 
синтаксичних конструкціях, що містять слова Hardly-навряд чи; When-коли; 
Only-тільки; Never-ніколи; No sooner- не раніше; Than- ніж: Hardly I had known 
about her release when they told me about their intentions. – Тільки-но я дізнався 
про її звільнення, як вони розповіли мені про свої наміри. Інверсія вживається 
після слів: Neither-жоден; So-таким чином: I wanted my teacher to help me with the 
lessons. (Я хотів, щоб мій вчитель допоміг мені з уроками. – So do I. (І я б цього 
хотіла).

Слова автора можуть мати інверсійний порядок: ‘How have you got there?’  – 
asked the Girl. («Як ти туди заліз?» – запитала Дівчина). Тут таку функцію можуть 
виконувати дієслова to ask (питати, просити), to say (сказати), to suggest (пропо-
нувати), to order (наказувати).

Постпозиції – це прийменники, які стоять після прикметників і дієслів і нада-
ють додаткового значення попередньому слову. Вони також можуть піддаватися 
інверсійним змінам і «виноситися» перед словом, від якого залежать. Тобто ми 
спостерігаємо ще один випадок вживання «зворотного порядку» як літературного 
прийому: Monica went down to the third floor. – Went down Monica to the third floor. 
(Моніка спустилась на 3 поверх.)

NB! Між дієсловом і постпозицією ставиться підмет, якщо він виражений осо-
бовим займенником: He came out from the cellar. – Out he came from the cellar. (Він 
вибрався з погребу. Або Він Вибрався зі свого погреба. – книжковий варіант).
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Friends went off on a fishing trip. – Off friends went on a fishing trip. – Друзі вируши-
ли на рибалку.

They came out from their dirty hiding place. – Out they came from their dirty hiding 
place. – Вони вийшли з свого брудного потаємного місця. У цих прикладах всі є осо-
бистими займенниками, і вони ставляться між дієсловом і послелогом. Але у ви-
падку, якщо підмет є іменником або будь-яким займенником, крім особистого, 
воно повинно ставитися після дієслова.

Всі типи умовних речень, за винятком нульового, можна інвертувати. Для цьо-
го мі виносимо на перше місце допоміжне дієслово і прибираємо if.

Також може бути інверсія з дієсловом should, що перекладається як раптом, 
якби: If I should come early, I will fill the turkey for Thanksgiving dinner. – Should I come 
early, I will fill the turkey for Thanksgiving dinner.

Якщо раптом я прийду рано, я начиню індичку до вечері в честь Дня подяки. – 
Якби мені прийти раніше, я начиню індичку в честь Дня подяки.

Прислівники з only: Only in the last week has he started to feel better. Тільки на 
цьому тижні він почав себе почувати добре.

Only after the phone call did she calm down. Тільки після телефонного дзвінка 
вона заспокоїлась.

Прислівники частоти дії ( hardly/ barely / scarcely – чи, never – ніколи ): Never I 
have seen such a beautiful child. Ніколи не бачив такої прекрасної дитини.

Варто зазначити, що вирішальне значення для визначення порядку слів всере-
дині абзацу мають стилістичні норми мови, на яку робиться переклад. Найважли-
вішими міркуваннями при порівнянні порядку слів в англійському та українсько-
му абзацах є неможливість монотонної побудови періоду в українській мові, тоді 
як в англійському абзаці декілька речень підряд можуть мати однакову структуру. 
При перекладі   необхідно урізноманітнити порядок слів, щоб не було чотирьох 
речень підряд з підметом-особовим займенником на початку [3, c. 114].
інверсія Спосіб перекладу Приклади

1. Питальні речення. На переклад не впливає. Are you a teacher?
Ви вчитель?

2. Безсполучникове під-
рядне речення нере-
альної умови.

Переклад починають з спо-
лучника якщо б, якби.

Had she done it he would 
have ask us.
Якби вона зробила це, вона 
спитала би нас.

3. Речення, яке розпо-
чинається словом there, 
причому присудок вира-
жений одним із дієслів:
to be, to live, to remain, 
to stand, to lie, to come.

Переклад починають 
з обставини місця + прису-
док + підмет

There stood a young birch on 
the hill
На пагорбі стояла молода 
береза.
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4. Речення розпочина-
ється одним із слів з 
заперечним значенням: 
never, hardly, scarcely, 
few, little, seldom, rarely, 
only, not

Переклад починають 
з обставинних слів + підмет 
+ присудок

Never have they been here.
Ніколи вони не були тут.
Only later did we realize what 
had happened.
Тільки пізніше ми зрозуміли, 
що трапилось.
Little does he know what they 
have done.
Мало він знає, що вони зро-
били.
Not a word did he talk.
Ні слова він не сказав.
Rarely does Jane forget to do 
her affairs.
Рідко Джейн забуває зроби-
ти справи.

5. Речення з одним із 
сполучників so, neither, 
either

Переклад починають з під-
мета + присудок

I enjoyed the play, so did my 
friend
Мені сподобалася вистава, 
моєму другові теж

Інверсія в англійській мові є більш виразним емфатичним засобом,на відмі-
ну від української мови. Найчастіше інверсію при перекладі передають лексич-
ним способом. Неможливо отримати виразність і точність в перекладі пере-
клавши інверсію дослівно, тому що українська мова набагато вільніша в поряд-
ку слів.
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The research on the Karen people 
shows that the largest group of Thai and 
Burmese refugees in the US for the last five 
years having settled in the rural areas of 
eastern Georgia. Gilhooly mainly engaged 
in the life of three participants whom he 
called as three brothers so as to determine 
the significance of digital literacy in the 
surviving and adapting process of refugee 
settlement. Although Harriden (2002) em-
phasizes that the interaction between 
Americans and the Karen was initiated by 
American missionaries in 1813  cited in 
Gilhooly & Lee, 2014, p. 388), internal wars 
in Burma since its independence in 1948, 
as Gilhooly underlies, were considered as a 
main reason of fleeing to find a shelter in 
the US.

This case study on three Karen brothers 
by Gilhooly, who is mainly involved in the 
research in terms of investigating the im-
portance of the digital literacy in the life of 
the Karen in the US and Lee providing data 
on the organization and analysis parts at-
tempts to find out whether digital literacy 
could ease the resettlement of adolescent 
refugees. The participants, Chit Poe, 
Narko, Gola Thu, are from Sgaw Karen 
with the religion of Christianity. They ar-
rived in the US in 2007 and at the time of 
this research they resided in eastern Geor-
gia. Though these teenagers are considered 
as bilinguals in Swan Karen and English, 
they have limited competence in English. 

Regarding the data collection, Gilhooly, as 
mentioned above, led the role of a partici-
pant observer by having visited them more 
than 120  visits from 2010  to 2012  to get 
sufficient data on the personal educational 
and technological experiences. The analy-
sis of gained data was held with the meth-
ods of axial coding, clustering into their 
houses, as well as cyber domains. Conse-
quently, the findings of being involved in 
different online websites have been re-
vealed via following four ways:
1) Online interaction could both build and 

maintain friendship and lessen their 
isolation in the settlement;

2) Sharing information can enthuse them 
to raise the awareness of their critical 
thinking as well as by means of regional 
and international links getting ac-
quainted with the Karen diaspora can 
also be reached;
As for the implications, the authors have 

provided two main points in which the for-
mer one requires the educators themselves 
should make sense of the importance of the 
digital literacy on the fostering of intereth-
nic communication; while the latter one 
emphasizes that the competence of digital 
technologies could create a sense of confi-
dence and belonging to a new community. 
In addition to this part, classes at schools 
should be focused on technology skills. In 
conclusion, the literacy on technology and 
technological devices can alleviate the sur-
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vival process of refugee immigrants by pro-
viding an ample opportunity of exploring 
and expressing themselves, their own cul-
ture and host culture as well. When it comes 
to classroom applications based on this case 
study, I would like to make the following 
modifications based on my learners needs 
whose main major is Information Technol-
ogy. They have already been aware of rudi-
mentary digital literacy. Firstly, creating 
digital stories and cartoons can make the 
way for that of music videos and movies. It 
can really grab their full attention, particu-
larly, in group work. The implication of 
competition among them could activate less 
active students to gain the first position. The 
rubric should be also provided beforehand 
to facilitate both teachers’ and students’ 
tasks. By means of this activity, language 
and digital literacy can be merged for the 
sake of catching up with the pace of techno-
logical advances in a real world. Secondly, 
the implementation of newsletters tends to 
be outdated according to my IT students at 
INHA University in Tashkent. For this, a 
telegram bot or group, a social networking 
site, can absorb their involvement and par-
ticipation in hot formal and informal dis-
cussions through the open-ended questions 
from the coursebook. By this way, a teacher 
can be in touch outside the class as well. 
Moreover, the implementation of kahoot.
com and quizlet.com assists both partici-
pants, a teacher and students, to gain the 
students’ progress. Concerning the connec-
tion between this case study and lingvo- 
pragmatics, it can reveal the following 
findings:The main aim of this article, the 
digital literacy facilitates Karen refugee im-
migrants to adapt to a new community by 

watching youtube can-do videos and inter-
acting with local people virtually on social 
networking sites. Here, survival conditions 
or adaptation is mainly based on the acqui-
sition of pragmatic ability in which Ishisha-
ra and Cohen (2010) states that the prag-
matic competence of the target language 
enthuses language learners to acquire new 
knowledge of pragmatic ability which can 
lead them to the fields of beyond the literal 
semantics of speech utterances (p.5). Addi-
tionally, they also indicate that the interpre-
tation of pragmatics in L2  mainly lies in 
subjective culture in a way that philosophi-
cal and psychological approaches could as-
sist ELLs to lead appropriate turns in com-
munication (p.13). By this way, they can 
start delving into that community;

In the findings of this case study the 
role of a school including teachers has been 
mentioned in a way that any educational 
setting such as schools has to provide a 
sense of socialization and acculturation 
which can be aligned the components of 
any language teacher applied in teaching 
pragmatics of L2, in particular, subject-
matter, pedagogical-content knowledge 
(Ishishara & Cohen, 2010, p. 23). A dedi-
cated teacher in TESL should possesses 
them in their realm of teaching.
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В умовах інтенсивного розвитку на-
уки і техніки, зростаючої ролі міжна-
родних контактів, проблеми уніфікації 
та стандартизації термінології стали 
останніми десятиліттями особливо ак-
туальними. На сьогодні написано зна-
чну кількість наукових праць, присвя-
чених дослідженню окремих аспектів 
семантики, структури, функціонуван-
ню різних термінологій, авторами яких 
є Н.В. Васильєва, Т. Л. Канделакі, Д. С. 
Лотте, Н. В. Подольська, А. В. Супер-
анська та інші. Серед низки галузевих 
термінологій комплексне вивчення ан-
гломовної фінансової термінології як 
суттєвої складової сектору економіки є 

досить актуальним. Концептуальні ідеї 
дослідження галузевих терміносистем 
закладені у доробку В.Г. Гака, Г.В. Кол-
шанського, О.С. Кубрякової, В.В. Ле-
вицького, А.А. Уфімцевої та ін.

Існують праці, які стосуються 
структури, семантики та функціону-
ванню економічних термінів, М.М. Во-
лодіної, Б.М. Головіна, С.В. Гриньова, 
О.І. Дуди, В.М. Лейчика, С.М. Рибачок.

Попри значну кількість досліджень 
у суміжних з економічною сферою га-
лузях: банківська справа, бізнес, біржа 
і т. д., англомовна фінансова терміно-
система (далі АФТ) не отримала досі 
детального висвітлення з точки зору 
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структурно-семантичних параметрів. 
Хоча на сьогодні з’явилися праці, при-
свячені окремим аспектам функціону-
вання термінів у межах англомовної 
економічної термінології, все ж їх лінг-
вопрагматичний потенціал вивчений 
недостатньо [237, c. 150–154; 249; 229; 
255, c. 412–415; 194].

Сучасний світ характеризується 
глобальними соціально-економічними 
змінами, котрі породжують певні змі-
ни у лексико-семантичній системі 
мови. У зв’язку із зростанням пласту 
термінологічної лексики, викликаним 
розвитком науки, техніки, виробни-
цтва, постійно збільшується кількість 
праць, у котрих розглядаються осо-
бливості термінологічної лексики вза-
галі, а також окремих терміносистем у 
зіставленні із загальновживаною лек-
сикою та іншими терміносистемами: 
вивчається широке коло проблем, 
пов’язаних із визначенням терміна, 
критеріями його виокремлення, дослі-
джуються їх лінгвістичні характерис-
тики [223; 83, c. 5–32; 1; 68, c. 33–42; 18; 
115, c. 75–86; 71 та ін.].

Формування та функціонування но-
вої фінансової термінології тісно 
пов’язані з розвитком соціальних по-
нять, котрі відображають діалектику 
соціального розвитку. Сучасна англо-
мовна банківська термінологія віддзер-
калює зміни, що відбуваються в житті 
англомовних держав у зв’язку з розви-
тком відносин у секторі економіки.

Корінні перетворення в соціально-
економічному і культурному житті 
людства позначились на розвитку 
словникового складу, викликали появу 

величезної кількості нових термінів у 
літературній мові, у тому числі – в ан-
гломовній фінансовій терміносистемі. 
У зв’язку з цим з’явилась нагальна по-
треба належним чином узагальнити 
накопичений досвід термінотворення, 
охарактеризувати сучасний стан ан-
гломовного банківського дискурсу та 
його дериваційну базу. Основними 
джерелами англомовної фінансової 
терміносистеми є автохтонна лексика 
та її словотвірні засоби, ранні лексичні 
запозичення з інших європейських 
мов, значний пласт інтернаціоналіз-
мів – європеїзмів тощо.

Вибір англомовної фінансової тер-
міносистеми в якості об’єкта дослі-
дження зумовлена передусім потреба-
ми практики, відсутності достатньої її 
лексикографічної бази. Нагальною є 
проблема кодифікації та інвентариза-
ції досліджуваних банківських термі-
нів, теоретичне переосмислення, ви-
значення складу терміноодиниць за 
походженням, за структурою, вио-
кремлення продуктивних словотвір-
них моделей, виявлення різних відхи-
лень від загальноприйнятних норм, 
тобто виконання того обсягу роботи, 
котра входить у поняття термінологіч-
ного дослідження.

Окреслені проблеми засвідчують 
зростаючу наукову актуальність теми 
нашої праці. У дослідженні охоплена 
термінологія таких суміжних дисци-
плін, як бізнес, маркетинг, менедж-
мент, фінанси, банківська справа тощо.

В останні десятиріччя інтерес укра-
їнських та зарубіжних лінгвістів до 
англомовної фінансової терміносисте-
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ми пояснюється тим, що науково-тех-
нічний прогрес породжує величезну 
кількість нових понять, які вимагають 
свого термінологічного забезпечення. 
Відповідно, щоб поповнити фінансову 
сферу новими термінами, слід урахо-
вувати не лише автохтонний словни-
ковий фонд та його словотвірні мож-
ливості. Все це дає підстави констату-
вати, що розвиток та збагачення до-
сліджуваної термінології здійснюється 
головним шляхом через запозичення. 
Тобто переважна частина найуживані-
шої і практично необхідної англомов-
ної фінансової термінології поповню-
ється інтернаціональними та запози-
ченими термінами.

Пропоноване дослідження, яке об-
межене конкретними межами фінан-
сової сфери, має за мету виявити та 
описати її структурно-семантичні та 
функціональні особливості, з’ясувати 
шляхи формування, джерела та спосо-
би утворення, її сучасний стан та мож-
ливості розвитку. Динамічний розви-
ток соціально-економічного життя 
суспільства спонукає до інтенсивного 
поповнення термінології, зокрема у 
сфері банківської діяльності, активне 
вивчення якої здійснюється паралель-
но з іншими терміносистемами еконо-
мічної сфери (див. наукові праці В.М. 
Лейчика, М.В. Китайгородської, С.В. 
Сахневич, Л.В. Івіної та ін.).

У зв’язку з тим, що динаміка та зба-
гачення англомовної фінансової термі-
носистеми має важливе значення у 
взаємозв’язку з іншими європейськи-
ми мовами, дослідження здійснюється 
з урахуванням висвітлення таких 

взаємозв’язків, їх ролі, джерел попо-
внення тощо. У цій статті здійснено 
системний аналіз усіх структурно-се-
мантичних типів термінів фінансової 
сфери, відображених у нормативних 
джерелах (лексикографічні, друковані, 
електронні джерела та спеціальні бан-
ківські тексти).

У запропонованому науковому до-
слідженні акцент робиться на характе-
ристиці семантичних відношень, у ко-
трі вступають між собою терміни у 
межах вищезазначеної сфери. Недо-
статнє вивчення її характерних осо-
бливостей зумовлює необхідність про-
ведення додаткового дослідження. Ви-
рішення цих завдань дасть змогу ви-
значити сутність адаптації і 
продуктивний термінотвірний потен-
ціал англомовної фінансової терміно-
логії.

Теоретико-методологічною осно-
вою є використання теорії семасіоло-
гії, методики «значення – смисл» та за-
гальнонаукові методи дослідження. 
Наукову концепцію дослідження 
сформовано на ґрунті надбання вче-
них у галузі фахового англомовного 
терміна (М. Алефіренко, Ю. Апресян, 
М. Бірвіш, Л. Васильєв, А. Вежбицька, 
Ю. Зацний, А. Зеленько, Дж. Лайонз, 
Дж. Лакофф, В. Левицький, Т. Кияк, А. 
Кібрик, І. Кобозева, О. Кубрякова, В. 
Лейчик, О. Селіванова, Є. Скороходь-
ко, Ч. Філлмор, У. Чейф, С. Шелов та 
ін.), які стали основою для трактуван-
ня значення та смислу терміна як 
складного об’єднання семантичних 
компонентів, що відображають низку 
диференційних та ізоморфних ознак.
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Теоретично-методологічна концеп-
ція „значення-смисл” (Д. Болінжер, С. 
Гурський, Р. Карнап, Г. Фреге), слугува-
ла для виокремлення інваріантного 
значення та змінних смислів англо-
мовного фінансового терміна. У праці 
застосовано такі методи дослідження: 
метод наноаналізу  – для подальшого 
розщеплення смислу на ще дрібніші 
його фрагменти  – наносмисли, метод 
семантичних опозицій – для зіставлен-
ня тотожних компонентів і виокрем-
лення додаткової диференційної озна-
ки. У межах лінгвального, семасіоло-
гічного підходу застосовано: тезау-
руснний метод, який уможливив 
розкриття змісту нових фінансових 
термінів через словникові дефініції, 
структурний, який дозволив визна-
чити шляхи, способи і механізми фор-
мування англомовної фінансової тер-
міносистеми, словотвірний аналіз, за 
допомогою якого визначено механізми 
творення фінансових дериватів, кон-
текстуальний аналіз котрий викорис-
тано для з’ясування семантики фінан-
сового терміна у конкретному синтаг-
матичному формативі, описово-аналі-
тичний  – для відбору й інтерпретації 
фактологічного матеріалу, компонент-
ний – для розщеплення значення тер-
міна на елементарні смисли, дистрибу-
тивний метод  – для вивчення термі-
нів, які зустрічаються у дефініціях та 
банківських текстах. Як допоміжні, у 
науковій праці застосовані прийоми 
лінгвістичного спостереження, аналіз 
словникових дефініцій, існуючі класифі-
кації та систематизації фінансової 
термінології у спеціальних текстах.

Наукова новизна результатів науко-
вого дослідження полягає у тому, що на 
основі інтегративної методики вперше:

– проведено комплексне досліджен-
ня англомовної фінансової терміносис-
теми, виявлено її типологію, укладено 
новий англо-український глосарій;

– визначено шляхи, способи, меха-
нізми утворення структурно- компо-
зиційних моделей англомовної фінан-
сової терміносистеми;

– простежено мобільність англо-
мовної фінансової терміносистеми від 
однієї фінансово-економічної галузі до 
іншої, широке використання семан-
тичної деривації та термінотвірних мо-
делей;

– охарактеризовано функціональні 
та когнітивні особливості англомовної 
фінансової терміносистеми;

– виявлено та виокремлено інварі-
ант і диференційні смисли фінансово-
го терміна з позиції його ієрархії: до-
мінанти та периферійних ознак;

– встановлено продуктивні струк-
турно-морфологічні та семантико-
функціональні типи запозичених тер-
мінів фінансової терміносистеми.

Наукову новизну одержаних ре-
зультатів узагальнюють положення:

1. Англійська фінансова терміно-
система є відкритою системою, яка 
тісно пов’язана із загальновживаною 
лексикою, котра активно корелює з 
іншими суміжними терміносистемами 
фінансового сектору економіки. Термі-
нологія АФТ містить спеціальну сферу, 
загальномовну лексику і є невід’ємним 
компонентом мовно-культурної кому-
нікації та компетенції спеціалістів.
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2. Фінансова терміносистема імплі-
кує низку структурно-семантичних, 
функціональних особливостей, які за-
безпечують номінацію спеціальних фі-
нансових термінологічних понять. Ан-
гломовна фінансова терміносистема 
постійно зазнає змін під впливом екс-
тралінгвальних та інтралінгвальних 
факторів. Такі зміни в досліджуваній 
термінології характеризуються інтен-
сивністю структурно-семантичних і 
функціональних параметрів.

3. Англомовній фінансовій термі-
носистемі, що динамічно розвиваєть-
ся, притаманні дериваційні процеси. 
Аналіз найпродуктивніших термінот-
вірних моделей засвідчує роль афік-
сних формантів, які вибудовують 
основні структурні моделі. Серед тер-
мінотвірних способів виокремлюємо: 
афіксацію, словоскладання, конверсію, 
абревіацію тощо.

4. Фінановий термін як елемент 
системи мови має у своїй структурі 
автохтонне інваріантне значення, не-
залежне від контекстуального оточен-
ня, що дозволяє йому мігрувати та ре-
алізуватися в суміжних фінансово-
економічних терміносистемах.

5. Експлікація інваріантного зна-
чення і диференційних смислів, реалі-
зують набуті системою та системо-
твірні властивості фінансової терміно-
системи, що дає змогу інтерпретувати 
її додаткові мікроелементи наносмисли 
та сприяти глибшому розумінню тер-
міна у фаховій текстовій реалізації. 
Характерною особливістю досліджу-
ваного корпусу АФТ є те, що його оди-
ниці з урахуванням фінансово-еконо-

мічної ситуації можуть набувати но-
вих конотативних і емоційно забарвле-
них відтінків.

6. У процесі мовних контактів фі-
нансовий сектор економіки зазнає ак-
тивізації та поповнення, що зумовлює 
приплив відповідної, переважно запо-
зиченої лексики для номінації нових 
реалій. Запозичені фінансові терміни 
стають частиною лексикону мови-ре-
ципієнта, де відбуваються внутрішні 
процеси саморозвитку, вони є генера-
тором синонімів, омонімів, полісеміч-
них структур.

Теоретичне значення наукового 
дослідження полягає у тому, що отри-
мані результати є внеском у такі галузі 
англістики, як словотвір, семантика та 
лінгвопрагматика англійської мови, у 
подальший розвиток лінгвістичної те-
орії фахового терміна. Зокрема, слово-
твір доповнено висновками про шля-
хи, способи та механізми формування 
семантичних дериватів фінансового 
терміна. Одержані результати кваліфі-
кації смислової природи англомовної 
фінансової терміносистемиі, висновки 
щодо подальшої декомпозиції понят-
тєво-змістового сегмента смислу на 
наносмисли мають суттєве значення 
для подальшої теоретичної розбудови 
лінгвокогнітивістики. Внеском у лінг-
вопрагматику є виявлення специфіки 
функціонування і прагматичного по-
тенціалу фінансового терміна в англо-
мовному дискурсі.

Практичне значення наукової ро-
боти полягає у можливості викорис-
тання матеріалів і результатів дослі-
дження в курсах лексикології англій-
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ської мови: “Лексична семантика”, роз-
діли: “Терміни”, “Системні відношення 
в лексиці”, “Структура і семантика ан-
глійського слова”, “Словотвір”, “Ан-
глійська мова професійного спряму-
вання”, у дослідницькій роботі для на-
писання наукових праць із терміноло-
гічних проблем (зокрема, 
бакалаврських, магістерських і дисер-
таційних).

Основні результати та теоретичні 
положення знайдуть своє застосуван-
ня у викладанні нормативних і спеці-
альних курсів: “Галузі термінознав-
ства”, “Теорія і практика галузевої лек-
сикографії”, “Науково-технічний пере-
клад”. Матеріали та висновки 
дисертації можна застосувати для під-
готовки посібників і методичних мате-
ріалів, з метою упорядкування, стан-
дартизації та уніфікації англомовної 
фінансової терміносистеми, укладання 
англо-українських галузевих словни-
ків нового покоління.

Розроблений нами глосарій фінан-
сових термінів розширює інформацію 
про лексичний склад англомовної фі-
нансової терміносистеми, її термінот-
вірний потенціал та динаміку у фахо-
вому дискурсі.

Особистий внесок полягає у у 
розширенні знань про специфіку ан-
гломовної фінансової терміносисте-
ми у лексикографічних джерелах та 
спеціальних текстах, уточненні сло-
вотвірних моделей похідних та 
складних термінів, особливостей їх-
ньої первинної та вторинної номіна-
ції. На матеріалі cучасної англійської 
мови здійснено аналіз з урахуванням 
сучасних підходів до мовних фактів у 
структурно-семантичному аспекті. 
Науковий внесок полягає у самостій-
ному формуванні наукових завдань і 
положень, обґрунтуванні його теоре-
тичної й фактологічної бази, отри-
манні конкретних результатів та 
висновків.
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The epithet as a text-creating factor in 
the text, its semantic and stylistic param-
eters in this functional variety were the 
subject of the study of many linguists. The 
object of our study is the novel by Marcus 
Zuzak «The Book Thief». For 10 years of 
existence the novel has been translated 
into more than 40 languages   of the world 
and has been published by the general 
circulation of several hundred million 
copies, has received 8 literary awards and 
over 230  weeks was on top of bestseller 
The New York Times, was successfully 
filmed and nominated for an Oscar.

Despite this popularity, we are primar-
ily interested in the linguistic content of 
the work, namely the using of color-
bathed epithets, which is the subject of 
our study. The scientific novelty consists 
in the fact that neither the outlined sub-
ject nor the object was distinguished in a 
separate scientific research.

The importance of the emotional and 
expressive role of the names of colors in 
the verbal fabric of the novel can be ar-
gued in the words of the author himself, 
indicated in the prologue: «First the colors. 
Then the humans. That’s usually how I see 
things. Or at least, how I try». Some «pi-
quancy» gives these words that they en-

close in the «mouth» of Death, which is a 
narrator: «Your soul will be in my arms. A 
color will be perched on my shoulder. I will 
carry you gently away The question is, 
what color will everything be at that mo-
ment when I come for you? What will the 
sky be saying?». This feature will be traced 
throughout the entire novel. The author 
will describe the reality, mostly terrible, 
brutal, through the prism of color vision.

For semantic-stylistic analysis, it is 
necessary, first of all, to define the termi-
nology base. An epithet is an adjective, 
noun, or phrase used to characterize some 
person or thing, often specifically a dis-
paraging one [5, 472]. Epithets emphasize 
the sign (color, size, shape, quality, prop-
erty, etc.) described, most characteristic 
of a particular life situation or the artistic 
purpose of the speaker. Epithets contain-
ing the names of colors, shades, and the 
indirect color description we call color-
bathed ones.

Words with color values   are usually 
polysemantic. They are capable of devel-
oping figurative values, in which there 
are images, and some of them are fixed 
as symbolic. The semantic volume of 
color-bathed lexemes is determined by 
the number of names of objects that are 

STYLISTIC FEATURES OF COLOR-BATHED EPITHETS 
IN MARKUS ZUZAK’S NOVEL «THE BOOK THIEF»
Федькова І.А.,
кандидат філологічних наук,  
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
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carriers of this color, and it is its para-
digm [10, 343].

Markus Zuzak uses a number of 
colors. The basic semantic load has a 
black color. «The main symbolic meaning 
of black as a mourning has imprinted on 
the emotional and psychological percep-
tion of all that has a black color, its shades 
and processes, which leads to darkening. 
Black is considered a symbol of evil forc-
es, misery, tragedy» [4, 345]. The author 
often uses this epithet because the whole 
novel is traumatized, painful and desper-
ate: signature black, black tear, black heart, 
black suit, black book, etc. In addition, the 
author uses the signs of color, such as the 
dark, darkest, gloomy, dirty-colored, murky 
(e. g. dark faces, dark, passive buildings, 
«The sky was murky and deep like quick-
sand», «It was the darkest moment before 
the dawn», «Only dirty-colored light could 
enter the room»). The same sign of black 
color is transferred to other colors, which 
in their spectrum are close to black. So, 
for the description of the sky, Zuzak uses 
the «chocolate-colored» epithet: «choco-
late-colored sky. Dark, dark chocolate».

The semantics of white color is very 
interesting in the novel. Traditionally 
(since Plato’s time), white color is a sym-
bol of beauty and tenderness, of the 
brightest feelings, of the noblest dumas 
and deeds [4, 344], but in the novel, white 
is another color that endangers. In such a 
way the author creates even brighter pic-
ture of tragedy. It would seem that, in 
contrast to black, gloomy, threatening, 
something bright, good, clear should ap-
pear. However, in this case, the usual bi-
nary dichotomous couples «white-black», 

«good-evil», «joy-sorrow» can not be 
traced. The events described by the au-
thor were so tragic that even the white 
color was not saving and did not help the 
reader to distract from the tragic canvas 
for a moment («The shop itself was white 
and cold, and completely bloodless», the 
auther uses epithet white beast to describe 
the sun: «It was like a great white beast», 
or «... an ocean sky with whitecap clouds» 
and «…white rectangular stencil, the shape 
of the kitchen door» etc.).

Often we encounter an indirect de-
scription of the color, in particular, all the 
shades of white by replacing the direct 
name of the sign of color with a descrip-
tive design. This technique is used most 
often by the author to describe the ap-
pearance of the main characters. For ex-
ample: «…man, in comparison, was the 
color of the bone. Skeleton colored skin», 
eggshell face, summer skin color, a picture 
of pale concentration, «hair the color of a 
lemon», «The sky was white horse gray», 
«the tooth-colored keys», lemon head, «The 
horizon was the color of milk», «creamy 
mashed-potatoes cloud – in the middle of a 
bottomless powder-blue bowl» etc. The 
colored lexems used in the descriptive 
function play a significant role in the 
creation of visual affects in the reader’s 
mind. In some cases, when the main 
colors of the spectrum are mentioned, the 
reader has greater freedom of imagina-
tion, relies on his own visual experience; 
in other cases, the author tries to describe 
places, scenes and characters, passing the 
visually perceptible to the reader, and 
does so with the help of motivated color 
attributes [2, 68].
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Sometimes the author tries to clarify 
the color of the sign by comparison with 
another reality, similar to that described, 
in color: «Even one hour can contain thou-
sands of different colors. Waxy yellows, 
cloud spat blues. Murky darknesses», «The 
house was pale, almost sick-looking», «His 
eyes were cold and brown  – like coffee 
stains» and so on.

Significant place is the use of gray in 
the epithet structures: «It was late after-
noon, gray and gleaming», gray tunnel, gray 
air, gray and white conglomeration of dust, 
gray afternoon, and also the use of the 
highest degree of comparison – the grayest 
afternoon you can imagine as a means of 
creation Graduation – a stylistic figure that 
spurts emotion o-expressive meaning and 
expresses perceptions of the text. Gray is 
veiled in its shade – silver – with the color 
and shine similar to silver: his eyes were 
silver and strained, silver eyed optimism etc.

There is the usage of yellow color in 
the novel. The yellow color belongs to the 
«warm» colors and is associated, above 
all, with the sun, light and warmth. How-
ever, we do not feel this «warmth». The 
author, as if deliberately, leaves us in a 
tragic reality, with the help of antithesis. 
For example, «The Cologne sky was yellow 
and rotting», «... yellow tear. Had it been 
dark, she realized that the tear would have 
been black», yellow light etc.

  In general, the color palette of the 
novel is rather gloomy, vague, which, of 
course, obeys the main theme of the nov-
el. Red color is rarely used: red sky, red 

prints, red face. We should notice that red 
color is associated with blood and fire. Its 
symbolism is multi-valued and ambiva-
lent [1, 387].

Sometimes we observe occasionalism, 
individually author’s perception of color. 
For example: «breakfast-colored sun», or 
«His eyes were the color of agony», «brown-
shirted leaders», «swampy eyes» etc.

Consequently, the skillful usage of 
color-bathed epithets in the novel «The 
Book Thief» suggests that the author ex-
tremely subtly transformed the color into 
a powerful stylistic tool. Markus Zuzak, 
full of symbolic content of the colorful 
epithets, gives the reader the opportunity 
to imagine all the immeasurable suffering 
of an innocent person.
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З розвитком сучасних цифрових 
технологій зростає популярність соці-
альних Інтернет-мереж, які відіграють 
важливу роль у житті сучасного сус-
пільства, адже за їхньою допомогою 
можна шукати друзів, переглядати ві-
део, а також виражати настрій, емоції 
та ін.

Вважається, що Сlassmates.com 
була першою соціальною мережею у 
віртуальному просторі (1995  р.). З 
2001 року в таких проектах застосова-
но технологію, що називалась Circle of 
Friends, за допомогою котрої зареє-
стровані користувачі надсилали зна-
йомим пропозицію приєднатись до 
спільноти. На таких сайтах стало мож-
ливим оновлення адресної книги, пе-
реглядання особистої інформації, до-
давання нових друзів, іноді спостеріга-
ється змішування функціоналу мереж 
шляхом комбінування приватних вір-
туальних зустрічей з елементами ко-
мунікації. Можна згадати такі попу-
лярні соцмережі:

Twitter (від англ. twit – цвірінькати, 

щебетати) дає змогу користувачам 
вести мікроблоги, короткі текстові по-
відомлення (до 280  символів), вико-
ристовуючи SMS, служби миттєвих 
повідомлень та сторонні програми-
клієнти. Літературний сегмент твіт-
тера породив такий різновид корот-
котекстової літератури, як твіттера-
тура (англ. twitterature);

Facebook пропонує користувачам 
створювати профіль із фотографіями, 
списками інтересів і контактною ін-
формацією. Спілкування із друзями 
відбувається за допомогою приватних 
або загальнодоступних повідомлень та 
чату. Окрім того, можна займатися 
бізнесовою діяльністю, просуваючи 
різноманітний товар;

MySpace орієнтований на мережу 
друзів користувача об’єднаних спіль-
ними інтересами та вподобаннями 
(блоги, групи, фотографії, музика і ві-
део). Сайт став невід’ємною частиною 
сучасної поп-культури, особливо в ан-
гломовних країнах;

Instagram базується на обміні та по-
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ширені фотографій користувача.
У соціології соціальна мережа є 

структурою, що складається з групи 
вузлів, соціальних об’єктів (спільноти, 
соціальної групи, індивіда) [2]. Соці-
альна Інтернет-мережа є інтерактив-
ним багатокористувацьким сайтом, 
автоматизованим простором, що до-
зволяє спілкуватися групі користува-
чів, об’єднаних спільними інтересами. 
Її учасники реальні та пов›язані один з 
одним різноманітними відносинами 
(випадкові знайомства, родинні 
зв›язки) [3].

Серед поширених функціональних 
можливостей соцмережі є викорис-
тання статусу – повідомлення розмі-
щене на персональній сторінці корис-
тувача, що інформує друзів про його 
емоційний стан, думки, погляди, су-
дження у конкретний період часу. Тер-
мін статус має глибинну етимологію. 
В античні часи трактувався як поза 
борця, який готується до бою  – status 
quo ante bellum (попередня готовність 
до війни). З плином часу набув нових 
конотацій: становище людини в сус-
пільстві, взаємозв’язок з іншими, за-
безпеченість, престиж.

Роузен К. зазначає, що впродовж 
століть знатні вельможі намагалися за-
фіксувати статус у портретах, зобра-
жуючи свою професійну діяльність, 
погляди та соціальний стан. Користу-
вачі Інтернету створюють автопор-
трети (селфі) не фарбою, а за допо-
могою цифрового матеріалу (пікселів). 
У соцмережах таких як Facebook та 
MySpace статус людини може вклю-
чати набір фотографій, переліку хобі, 

музики та друзів. Уся інформація ін-
терактивна (динамічна) і доступна для 
інших учасників. Основне завдання 
такого меседжу є викликати у співроз-
мовника конкретну емоційну реакцію 
або коментар, прокласти інформацій-
ний місток між користувачем та його 
реальними/ймовірними друзями. Не-
зважаючи на те, що сайти соціальних 
мереж перебувають на етапі станов-
лення, ми можемо спостерігати їхній 
вплив на різні сфери культурної діяль-
ності людини: мову, політику, освіту та 
ін. [5].

Застосування онлайн-статусів 
вперше спостерігалося у таких програ-
мах текстового обміну як ICQ, Miranda, 
QIP. Користувачам пропонувався на-
бір піктограм, які позначали емоцій-
ний стан та рід діяльності юзера, на-
приклад: Free for chat (квітка зі смайли-
ком), Online (зелена квітка), Do Not 
Disturb (квітка з червоним хрестиком), 
Away (квітка з білим папірцем), Lunch 
(квітка з їжею), Home (квітка зі зобра-
женням будинку), Depression (квітка зі 
сумним смайлом), Evil (квітка з черво-
ною маскою). Згодом з’явилася техніч-
на можливість вербалізувати свої дум-
ки, використовуючи обмежену кіль-
кість символів у спеціальному віконці 
на сторінці користувача. Cтатуси ста-
ли невід’ємним атрибутом спілкуван-
ня у соцмережах.

Проаналізувавши зібраний матері-
ал ми можемо класифікувати статуси 
на такі підгрупи:

за виникненням: первинні (ті, які 
передбачені в інтерфейсі програми): 
Online/Offline); вторинні (ті, які юзер 



88 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

створює власноруч: Everything will be 
okay in the end. If it’s not okay, it’s not the 
end);

за емотивним наповненням: a) жар-
тівливі (Sorry about the texts I sent you 
last night.... My phone was drunk; You look 
stupid using hash tags on Facebook. Hash 
tags are for Twitter. #Thankyou); b) сумні 
(My heart was taken by you, broken by 
you, and now it is in pieces because of you); 
c) романтичні (We have so many needs in 
our life. But in the end all we need is to be 
needed♥); d) саркастичні (Time – a great 
teacher, but unfortunately it kills its pupils); 
e) іронічні (Do not postpone for tomorrow! 
Better the day after tomorrow – will have 
two days);

за графо-стилітичними особливос-
тями (You ⸕ You ⸔ You → You ↓ You ↪ 
You ↪ You ↪ You ↪ You ↪ You ↪ and You 
↪ LIKE my status please:), ♥; ↪•°*”`”*°• 
•°*”`”*°•↪);

статуси іноземними мовами (奧列
格; نيرتاك; Ab amicis honesta petamus; 
Porta itinery longissima);

цитати з кінофільмів, пісень та ві-
домих людей (We learn little from our 
succeses, but a lot from our failures; If I 
close my eyes forever would it all remain 
the same).

Ягелло М. зазначає, що у світі є 
спільноти, які встановлюють внутріш-
ній порядок завдяки мовній грі, про-
водять ритуальні змагання в оволодін-
ні мовою через словесні поєдинки, 
розгадування загадок тощо. Така ді-
яльність нагадує ініціацію, яка відкри-
ває підліткам доступ до світу чолові-
ків, виконує функцію психологічної 
розрядки. Той, хто говорить підсвідо-

мо займається метамовною діяльніс-
тю, тому що будь-який мовний акт є 
зверненням до різних мовленнєвих ко-
дів таких як каламбури, ребуси, шара-
ди, анаграми та ін. [4]. На нашу думку, 
до переліку мовної гри можна включи-
ти і статуси, які використовуються у 
соцмережах, оскільки вони також во-
лодіють усіма необхідними ігровими 
компонентами. Ми виявили, що ко-
ристувачі вдаються до завуальованих 
висловлень, уникаючи прямолінійнос-
ті, створюючи ефект інтриги своїм 
друзям. Віртуальний світ націлений на 
чуттєвий бік людини, який втратив 
колишні регулятори моральності, на-
даючи необмежену свободу та різно-
манітні форми самореалізації. Елек-
тронна культура не розвиває, а розва-
жає людину. Стає очевидним, що пред-
ставники покоління Generation X 
утворюють різні віртуальні об’єднання, 
з правом висловити життєву позицію 
та зіграти будь-яку роль у п’єсі без сю-
жета та без правил, показати своє жит-
тя [1]. Іншим вагомим чинником спіл-
кування у соцмережах є можливість 
безперешкодно розповідати про осо-
бисте та викликати співпереживання. 
Безперечно, що статуси можуть ство-
рювати і хибні, абстрактні ідентичнос-
ті. Молодь може зазнавати стресів у 
процесі конструювання свого Я, 
оскільки вони змушені перманентно 
імпровізувати, оновлюючи інформа-
цію на своїх сторінках.
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A lot of sociolinguistic work has 
focussed on how males and females use 
linguistic features in spoken language.   
The language used when discussing a 
female candidate may be different than 
that used to describe a male candidate. 
This is called marked language, or 
language that changes when applied to 
different categories, here female as 
opposed to male (like actress vs. actor); 
marked language also describes things 
that are out of the norm [4]. This change 
extends beyond just the modification of 
individual words. The maleness of a male 
candidate is not surprising; rather, it is 
expected.

How languages deal with gender can 
be divided into three classes: Some 
languages, like English, are natural gender 
languages. They are characterized by 
pronouns, and some nouns, denoting the 
gender of people and animals.

Others, like the Romance languages, 
are grammatically gendered. They place 
all nouns into gender categories, which 

don’t necessarily align with natural 
gender. Think “la casa” (feminine) and “el 
baño” (masculine). There is little 
consistency in the genders of words across 
languages, though. In some, including 
Spanish, the word for “manliness” is even 
feminine. The third kind of language  – 
which includes Indonesian, Finnish and 
Mandarin – is genderless.

The way we perceive gender seems to 
depend on the way it’s presented to us as 
we’re learning. And our language is a big 
part of that. A growing body of research 
suggests that the language we speak, in-
cluding its gender features, shapes the 
way we think and act.

No feature of a language is necessarily 
permanent. For example, Old English was 
grammatically gendered until partway 
through the middle ages, when changes in 
the way people spoke eventually eroded 
the vocal distinctions between male and 
female.

Meanwhile, the idea of a female 
president after generations of male 
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presidents is outside of the norm, priming 
one to think about gender when writing 
about a female candidate. As such, we 
expect to see a higher occurrence of 
gendered language (both masculine and 
feminine) in blogs about female 
candidates than in blogs about male 
candidatesThis research has led to certain 
features being associated more with male 
use, such as  I  references (e.g.  I think….) 
and quantity references (e.g.  it was 
24  metres), while references to emotion 
(e.g.  a happy occasion) and verbs 
expressing uncertainty (e.g.  it seems  to 
be…) are linked to female use.

Feminists have long argued that gen-
dered language contributes to sexism, and 
some research supports this. One study 
found that speakers of Spanish and Ger-
man, both gendered, expressed more sex-
ist attitudes than English speakers. Penel-
ope Eckert, a professor of linguistics at 
Stanford University, said languages are 
largely a reflection of ideology. For ex-
ample, every time we use the masculine 
pronoun as all-encompassing (“if a person 
feels ill, he should call a doctor”), or man-
kind to mean all humans, it is a sign of 
our societal values and serves to reinforce 
them. Even phrases that include men and 
women (“good evening, ladies and gentle-
men”) assume a binary gender system.

In fact, this tendency to discuss 

successful females in terms of their 
womanhood, emphasizing their gender, is 
discussed by science writer Ann 
Finkbeiner. Her writing was used to create 
the Finkbeiner Test – to be successful and 
female is to have your gender and family 
life emphasized when you are written 
about, and the test measures the degree to 
which this occurs. Meanwhile, maleness 
is less likely to be mentioned in articles 
about men because it is the expected 
gender of a leader. The linguistic patterns 
used to discuss females also differ from 
those used to discuss males in terms of 
warmth and competence. Fiske, Cuddy, 
and Glick found that the two most salient 
2  dimensions of social judgment of 
another individual or group are warmth 
and competence.
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The term discourse was introduced 
into the scientific circulation by Zellig 
Harris in the early 1950s, calling the dis-
course a method of analyzing connected 
speech [7].

The history of the appearance of the 
term discourse testifies to the fact that it 
has become a reaction to dissatisfaction 
with a number of provisions in modern 
linguistics:

a) static understanding of the language 
and the text;

b) too high degree of abstraction of 
the language and the text from actual situ-
ations and linguistic procedures related to 
the language use and the generation / 
perception of texts;

c) too high degree of abstraction of the 
language, the text and the linguistic pro-
cedures from the linguistic entity;

d) isolation of the language, the text 
and the linguistic procedures from all 
other semiotic factors, codes and func-

tionally pragmatic circumstances of inter-
personal communication.

It should be emphasized that, re-
flecting on discourse, it would be best 
not to narrow this concept to a purely 
verbal (linguistic, speech, textual) func-
tion, but to regard it as a macrofunction 
of linguosemiotic experience, since in 
real communication and in real explica-
tion of intentions the person uses not 
only the language but all other sign 
systems and factors (gestures, facial ex-
pressions, spatial factors, various signal 
objects, etc.). This means that discour-
sology may not only be part of the lin-
guistics, but must be regarded as a lin-
guosemiotic discipline.

If we consider the discourse statically 
and substantively ‒ as a phenomenon of 
social life, then we can say that discourse 
is a sphere of human linguosemiotic ex-
perience, characterized by at least one of 
the following factors:
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– pragmatics of the activities realized 
in it,

– social and psychological characteris-
tics of participants of interaction,

– its spatio-temporal specificity or
– subject matter,
although usually these factors deter-

mine the discourse together. The same 
factors differentiate the types of discours-
es in various combinations. So, we can 
talk about the discourse educational, sci-
entific, artistic, economic, religious, po-
litical, media, household, worldview, etc. 
In all these cases, it is about the specificity 
of the research activity and the pragmat-
ics of the activities of people who com-
municate with each other in this field.

In addition, one can speak of the child 
or adolescent discourse, male, female or 
mixed, the discourse of communication 
in the system of relations «mother-child», 
«sick-healthy», «leader-subordinate», as 
well as socially egalitarian or hierarchical, 
intra- or cross-cultural, etc. In this case, 
the socio-psychological characteristics of 
the discourse participants are taken into 
account. It can be the discourse urban or 
rural, Ukrainian (inland) or transbound-
ary, the discourse of the last third of the 
20th or the beginning of the 21st century, 
i.e. taking into account the spatial or tem-
poral factor. Finally, there may be a dis-
course on gender inequality, international 
politics, customs of the contemporary 
youth, modern art, manifestation of bu-
reaucracy, etc.

Usually, all these factors are combined, 
so we can speak, for example, about the 
Ukrainian feminist urban youth discourse 
of the beginning of the second decade of 

the 21st century on the topic of career 
advancement of women, or about the 
Kharkiv television discourse of the end of 
the Gorbachov’s reformation period on 
the topic of bureaucratic abuse.

Therefore, the totality of all discourses 
is a linguosemiotic experience as a whole. 
Simply put, the discourse can be called 
that part of our linguosemiotic life that 
has a certain shade of isolation, chosen in 
one or all of the aspects listed at once, and 
thus the discourse belongs to the linguo-
semiotic experience as part to the whole.

It would probably be ineffective to 
reduce the concept of discourse to a one-
time speech event (such a phenomenon 
could be called a discursive event or a 
discursive situation), since such tempo-
ral and spatial limitation would make it 
impossible to describe it. It would be dif-
ficult to outline a one-time phenomenon 
without resorting to generalizing and 
typifying markers such as subjects, pur-
pose and pragmatics, causal circum-
stances, form and semantics. The es-
sence of science is not to describe a 
unique situation that, firstly, is com-
pletely different from all other situations 
that occurred in the past, and secondly, it 
will never happen again in the future, 
but, on the contrary, to understand the 
essence of the phenomena that are hap-
pening and learn to master the experi-
ence in the future. That is why it would 
be most expedient to operate the term 
discourse not in actually individualizing 
but in generalizing and typifying mean-
ing, that is, to understand this phenom-
enon as a certain model type of human 
linguosemiotic experience.
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If to consider the discourse dynami-
cally and procedurally, that is, to under-
stand it as a type of human linguosemi-
otic activity, then it is necessary to single 
out in it the following:

1. a specific code (sign system) inher-
ent in a particular area of   experience that 
serves the corresponding purposes in this 
field, inherent in a particular group of 
people who use it at a specific time and 
place and / or intended to communicate 
on a specific topic,

2. a set of specific linguosemiotic ac-
tions characteristic for this research area, 
these carriers, this time, space and subject 
matter and aimed at achieving the stated 
purpose and

3. set of texts (semiotic works), which 
reflects the specifics of the research area, 
social and psychological peculiarities of 
users, time, place and subject matter, and 
in which the stated purposes are realized.

Unlike the static features of the dis-
course, which are its aspectually and purely 
attributive (typologizing) characteristics, 
its dynamic components (code, procedures 
and works) are obligatory and immanent 
to any discourse and in fact constitute its 
structure. In this sense, each particular 
discourse is a separate case of linguosemi-
otic activity as such. Simply put, the dis-
course belongs to the linguosemiotic activ-
ity as partial to general [1, p. 65].

It would be extremely inappropriate to 
reduce the discourse as a manifestation of 
activity only to speech acts or, moreover, 
to their results (text), as some scholars 
advise (we can recall the well-known for-
mulation of N.Arutyunova that the dis-
course is a text immersed in life). With 

this understanding it is difficult to explain 
where the systematic characteristics of the 
discourse come from, why different dis-
cursive events have similar structural and 
functional components, how the effec-
tiveness of this or that discursive behavior 
of the participants of the discourse is 
achieved. All this happens only through 
the use of linguistic-semiotic models (i.e. 
code).

The basic idea that the concept of dis-
course should contain is that discourse is 
not only and not so much a separate text 
in its active (pragmatic) functioning (and 
thus simultaneously with all cognitive-
psychological and linguosemiotic proce-
dures of generation, signaling and percep-
tion), but also a compulsory set of code 
conditions that make such functioning 
possible (that is, a specific system of signs 
and models of the generation and inter-
pretation of this type of texts).

In the end, by reducing the discourse 
to the notion of the text immersed in life, 
we are actually losing the anthropic per-
spective. The discourse as a text that «im-
merses» itself in life, ceases to be human 
experience and human activity, it be-
comes a metaphysical entity or material 
reality. The cognitive and mental side of 
the discourse is lost. It is difficult to un-
derstand what ensures its semantics and 
pragmatics. In order not to lose this per-
spective, it is better to conceptualise the 
discourse as a human purposeful activity, 
driven by the social experience of its par-
ticipants.

Simply put, the discourse in anthropo-
centric sense is a person’s own linguose-
miotic activity (in the procedural way of 



 95 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT  №22

describing an object) or his/her linguose-
miotic experience (in a substantive way of 
description).

So, do you need a term that duplicates 
these two terms? The discourse is not the 
whole linguosemiotic experience and not 
all linguosemiotic activity as a whole, but 
only one of their functionally pragmatic 
varieties, their exemplification, specified 
by a number of factors. The definition of 
the discourse in functional-pragmatic lin-
guistics can be as follows: this is a func-
tional-pragmatic version of linguosemi-
otic experience (linguosemiotic activity), 
specified by:

a) the type and nature of the research 
activity (linguistic in particular) ‒ macro-
discourses: by the essential principle this 
is the service of the real sphere of life: real 
/ virtual, rational / emotional, externally – 
internally motivated; household, eco-
nomic, socio-political, scientific-cogni-
tive, aesthetic, philosophical (ideologi-
cal). We regard the media discourse as a 
sub-discourse in socio-political discourse;

b) properties of subjects (number, gen-
der, age, status, psychological and physio-
logical features) ‒ subject discourses: indi-
vidual, microsocial, macrosocial, mass, fe-
male, male, mixed, child, adolescent, adult, 
elderly, healthy, sick and the like;

c) cultural-civilizational circumstanc-
es of activity (in particular ethnic, social, 
mental) ‒ cultural discourses: monoeth-
nic, polyethnic, mono- or multicultural, 
within the social layer, intersocial ones;

d) characteristic localization of activi-
ties (from micro- to macro-level) ‒ local 
discourses, ‒ from local media to global 
ones;

e) characteristic temporal properties 
of activity (from micro- to macro-level) ‒ 
temporal discourses;

f) subject matter (semantics) ‒ the-
matic discourses, ‒ thematic media

g) signal form ‒ formal discourses: 
oral, written, contact, distant, multime-
dia, etc. [1, p. 64].

The problem of discursive analysis of 
the language, speech, as well as linguistic 
(in a broader sense ‒ linguosemiotic) ac-
tivity has generally arisen recently. Taking 
into account the various trends (episte-
mological perspectives) that prevailed at 
one time or another in the long history of 
linguistics, we can say that the most an-
cient (not necessarily the most studied) of 
them are as follows:

• signal perspective (study of let-
ters, ideograms, icons, as well as sounds of 
the language and phonological systems),

• nominative-morphological per-
spective (study of lexical signs ‒ words, 
idioms, phrases and their linguistic forms, 
both from formal and semantic side, both 
in system-paradigmatic aspect and situa-
tional-linguistic terms),

• system-semiotic perspective 
(study of the language as a semiotic sys-
tem and the language as a semiotic inter-
action in combination with other iconic 
forms of vital activity),

• syntactic perspective (the study 
of syntactic units ‒ offers, utterances, su-
per phrasal units, texts from the formal-
grammatical or semantic-stylistic side, 
both in descriptive and model aspects),

• activity-discursive perspective 
(study of holistic linguosemiotic activity / 
linguosemiotic experience in functional 
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unity of code and semiotic behavior, as 
well as in a pragmatic aspect as a discur-
sive activity).

Based on the typological definition of 
discourse as a sphere of linguosemiotic 
experience, in the analysis of the so-called 
category of the linguistic picture of the 
world, we should take into account the 
discourse in which these or others ideas 
of people about the world are realized, 
because we have no other evidence of this 
function of human experience other than 
signaling products, communicative ac-
tions and linguosemiotic ideas.

Traditionally, people speak of two va-
rieties of pictures of the world ‒ the every-
day picture and the scientific one. The 
first manifests itself most in the domestic 
discourse, the second – in the discourse of 
science¹. As to the texts about the artistic 
or ideological pictures of the world, the 
sphere of their realization is correspond-
ingly aesthetic or socio-political discours-
es. Finally, people talk about the religious 
or mythological pictures of the world, but 
rarely consider the fact that the worldview 
may have other reasons, for instance, 
atheistic, agnostic or positivist ones (and 
not coincide with scientific ones), and 
also be solipsic or metaphysical (and 
herewith not being religious). Therefore, 
in such cases, it is better to talk about the 
worldview, which is realized in the philo-
sophical discourse. Finally, a person may 
have an absolutely rational, practical and 
utilitarian-productive view of the world, 
which a person uses in his/her economic 
activities. These are far more rational 
ideas than those which guide a person in 
everyday or public life, but are much less 

coherent and logically based than those 
used in scientific research or philosophi-
cal reasoning. This is a rational and prac-
tical picture of the world, which is real-
ized in the economic discourse.

In summary, we can say that the ty-
pologization of the worldviews and dis-
courses must be carried out on the same 
grounds ‒ essential (essence of the object 
and the means) and pragmatic (domina-
tion of the purpose and the method).

By the first feature, the discourses 
(and their corresponding discourse 
worldviews) can be real and virtual. The 
first include domestic, economic and so-
cio-political discourses, the second ‒ phil-
osophical, scientific and aesthetic ones.

By the second feature, they can be di-
vided into rational (objective) and emo-
tional (subjective) ones. The first include 
economic and scientific, the second ‒ so-
cio-political and aesthetic. Domestic and 
philosophical discourses in this respect 
are mixed in nature: the part of everyday 
discourse related to the provision of well-
being can be conditionally attributed to 
the rational discourse, and the part relat-
ed to the provision of security ‒ to the 
emotional one. The part of the philo-
sophical discourse in which the problems 
of sense are conditioned can be condi-
tionally attributed to the rational dis-
course, and the part, at the center of 
which are worldview values, ‒ to the emo-
tional one. But it is the everyday and 
worldview pictures that are the nucleus 
that underpins the experience of each in-
dividual and on which all other specific 
discourse pictures of the world are added 
in layers. Herewith the practical and ideo-



 97 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT  №22

logical pictures of the world are the de-
rivatives of the everyday one and cogni-
tive and artistic ones ‒ of the worldview 
picture. This does not mean that the core 
of the human view of the world is an in-
variable immanent entity. It is constantly 
changing both under the influence of 
everyday and philosophical discourses 
and the derived discourses ‒ the econom-
ic, scientific, socio-political and aesthetic 
ones. Thus, the discourse pictures of the 
world, although united in one system of 
linguosemiotic experience, do not merge 
into one homogeneous whole. They com-
plement each other, creating transitional 
mixed discourse spaces (such as, for ex-
ample, educational, administrative, legal, 
religious, media, sports, technical, popu-
lar scientific and a lot of subcultural dis-
courses).

There is also a third, causal feature, by 
which one can typologize all of the above 
mentioned ideas about the world (and the 
discourses accordingly). It indicates the 
degree of stereotype of the discourse pic-
ture of the world and, accordingly, the 
degree of its socialization or individuali-
zation. In the case of full acceptance and 
observance of social norms of linguose-
miotic thinking and behavior, it is possi-
ble to speak about the socialized dis-
course (institutional in particular), in case 
of their rejection or creative transforma-
tion, ‒ about the individualized discourse.

Thus, the discourse is a linguistic ac-
tivity (linguistic experience) that is speci-
fied functionally or pragmatically. The 
notion of media discourse is derived from 
the general concept of discourse, so the 
media discourse is a set of processes and 

products of speech activity, specified 
functionally / pragmatically, in the field of 
mass communication. In contemporary 
linguistics, the media discourse appears 
either as a specific speech-thinking kind 
of activity, characteristic exclusively for 
the information mass media space, or as 
any kind of discourse realized in the me-
dia space and produced by the media. In 
view of the first understanding, the media 
discourse should be distinguished from 
other types of discourse, such as political, 
religious, scientific, etc. The difference 
between them is determined by the use of 
different language practices and the com-
municative situations of its realization. In 
view of the second understanding of the 
media discourse, we can speak of politi-
cal, religious, scientific media discourses.

The contemporary media discourse is 
a field of language functioning in which 
we can see an intense development and 
steady tendency for new transformation 
processes [8]. The media discourse is 
integrated into all kinds of relation-
ships  ‒ social, personal and profession-
al  ‒ and is used to achieve a certain il-
locative effect [5].

Like any kind of discourse, the media 
discourse has its structural and organiza-
tional features. The media discourse is the 
process and result of the linguosemiotic 
activity of the linguistic personality. The 
model of the linguistic personality in the 
space of the mass media discourse con-
sists of three levels: media-orientation, 
linguocognitive and motivational [3]. The 
levels of the linguistic personality subor-
dinate the organization of the mass media 
discourse to four structural stages of the 
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addressee’s activity, general orientation in 
particular; the creation of referents re-
ported by the media; establishing rela-
tionships between these referents; con-
structing events and their sequences [2].

Summarizing the above, we can con-
clude that the study of the media dis-
course is a complex study of a separate 
fragment of linguistic activity (according 
to F. de Saussure ‒ langage [9]) in its en-
tirety. Therefore, the media discourse is a 
global universal category of modern com-
munication and information discourse 
that acts as a certain background and re-
flects the current mood of the society in 
various spheres of activity ‒ politics, econ-
omy, culture etc., as well as dynamic in-
novative processes, such as lexical neolo-
gisms, semantic neologisms, “reanimat-
ed” archaisms, periphrases, catchphrases, 
borrowings from other languages   [6, p. 
227].
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Дослідження мови поета-пісняра, 
лексичного складу його пісенного до-
робку на тлі загальномовних процесів 
розвитку – шлях до пізнання його на-
ціональних та індивідуально-автор-
ських особливостей світосприймання.

У вітчизняній лінгвостилістиці 
(С.  Єрмоленко, С.  Бибик, Т.  Коць, 
Н.  Мех, Н.  Сологуб, М.  Степаненко, 
Л. Струганець, Г. Сюта та ін.) проблеми 
функціонального пошарування лек-
сичного складу мови завжди посіда-
ють центральні позиції. Емоційна вда-
ча українців у поєднанні з високими 
аналітичними здібностями та мораль-
ними цінностями зумовила насичення 
мовної системи лексикою з прозорою 
внутрішньою формою, що відтворює 
образне мислення й духовні джерела 
національної мовотворчості [5, с. 92].

Андрій Кузьменко був не просто 
талановитим та емоційним українцем-

патріотом, а глибоко харизматичною 
особистістю.

Феномен його харизми слід розгля-
дати як систему, що складається з та-
ких чинників: 1) психологічних та фі-
зичних особистих якостей, рис харак-
теру, здібностей і можливостей; 2) імі-
джу лідера; 3) комунікативних аспектів 
впливу; 4) мотивації лідера [3, с. 51].

Матеріалом нашого дослідження 
слугує збірка поезій: Скрябін Кузьма. 
Поезія. / Кузьма Скрябін.  – Х.: Фоліо, 
2018.  – 217  с. [4], опублікована після 
його трагічної загибелі. У поезіях, що 
ввійшли до видання, розкривається 
яскравий талант співака-патріота з 
його доброзичливим гумором, філо-
софським баченням світу, тонким лі-
ризмом, драматизмом та чіткою гро-
мадянською позицією.

Пісенні тексти Андрія Кузьменка 
налічують значну кількість слів, які 

НАЦІОНАЛЬНЕ МОВОМИСЛЕННЯ ПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ 
АНДРІЯ КУЗЬМЕНКА (СКРЯБІНА)

Клєщова Оксана Євстахіївна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, 
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, 
м. Старобільськ, Україна

Стаття присвячена дослідженню пісенної творчості українського співака-
патріота, композитора, екссоліста гурту „Скрябін”  – Андрія Вікторовича 
Кузьменка.

Ключові слова: актуалізовані слова, діалектизм, лексика, мовомислення, 
мовотворчість, новотвір, пісенна поезія, поетична творчість, пісенна творчість, 
пісенний текст, поетичний текст; харизма.

Keywords: actualized words, dialectal word, vocabulary, language thinking, neolo-
gism, song poetry, song work, linguistic creativity, song text, poetic text; charisma.
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автор „відсвіжив”, вивів із забуття чи 
напівзабуття – актуалізував, структур-
но й семантично оновив; ці слова від-
значаються образною сполучуваністю. 
У „Словнику української мови” вони 
супроводжуються різними обмежу-
вальними ремарками: заст., рідковж., 
діал. тощо; наприклад:

вуйко (дядько по матері, материн 
брат); ґонуровий (знатний, багатий; 
гонористий, зазнайкуватий); колиба, 
маринарка, шлюбні сподні [1, с. 78 – 82]

та колоритні діалектні лексеми (діа-
лектизми): зависть (заздрість), зрана 
(зранку), канітєль (затяжне (іноді без-
глузде) заняття, пов’язане з тривалими 
затримками; мати клопіт), катар (не-
жить), кобіта (жінка), коралі (намис-
то), муравлі (мурахи), набреше (бреха-
ти  – говорити неправду, зводити на-
клеп на кого-небудь); писок (обличчя, 
рот); ровер (велосипед), сільодка (осе-
ледець), сьорбав, скакаю, філіжанка 
(горнятко, чашка); фляжка (фляга, 
пляшка); хідники (вузький килим, що 
стелять на підлогу; доріжка, постілка); 
хробак (черв’як), шаріки (кульки), шо 
(що), шоб (щоб); шкіриться, вишкіря-
ється (сміється); шкло (скло). Для са-
мого співака-композитора вони були 
швидше рідними – неповторна говірка 
галичанина, а для пересічного сучас-
ного слухача вони є досить цікавими, 
яскравими, колоритними, іноді навіть 
не зовсім зрозумілими й пересічному 
українцеві (звісно, якщо він не 
львів’янин). Такі слова як „маринар-
ка”, „сподні” взагалі відсутні в акаде-
мічному тлумачному 11-томному 
„Словнику української мови”, є харак-

терними для мови пісень Андрія Кузь-
менка. Уживання семантично оновле-
них слів дає більше інформації про ес-
тетичні можливості пісенного тексту, 
робить його більш образним. Цікаво, 
що деякі з актуалізованих автором 
слів, як-от маринарка, тепер активні.

Поетично-пісенна творчість Ан-
дрія Кузьменка – глибоко філософська, 
просякнута темою патріотизму, вели-
кою та глибокою любов’ю до людей, до 
своєї країни. Згадаймо рядки його піс-
ні-поезії „Сам собі країна”:

Не стидайся – то твоя земля,
Не стидайся – то Україна.
Добре там є, де нас нема,
Стань для батька нормальним си-

ном (с. 83).
У вірші „Моя дочка Україна” поет-

пісняр звертається одночасно і до 
України, і до своєї маленької (на той 
час) донечки із ніжністю, чуйністю, 
любов’ю, глибокою шаною та вірою у 
їхнє добре й світле майбутнє:

Виростай, виростай  – частинка 
мого серця,

Зацвітай, зацвітай  – мого життя 
деревце.

Виростай, виростай, маленька 
Україна,

Я з тобою – я тут – ти рідна моя 
дитина… (Моя дочка Україна, с. 45).

Автор із гордістю говорить про 
свою країну – супермодну та струйову, 
як він її називає, наповнюючи почут-
тям поваги, шани та глибокої гордості 
душі й серця читачів поезії та слухачів 
пісні: Ціла Європа знає, шо то є Украї-
на, / Така струйова супермодна краї-
на (Модна країна, с. 44).
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Тлумачення сленгового слова стру-
йовий ми віднайшли на сайті 
„MyСЛОВО” (Myslovo) під гаслом: 
„Словник, який пишеш ти!”; де стру-
йовий – файний, класний, крутий, мод-
ний, автентичний український аналог 
англійського trendy.

Пісня „Старі фотографії” стала не-
гласним гімном дружби усіх людей  – 
абсолютно різних за національністю, 
але споріднених духом, внутрішнім 
світовідчуттям:

За гроші не купити тільки час,
Він всіх нас методично поділив.
Когось він опустив, когось підняв,
А є на кого взагалі забив (с. 89).
Тема чоловічої дружби звучить у 

таких рядках А.  Кузьменка (поезія 
„Лист до друга”):

Знаєш, час втікає, як вода,
І способу інакшого ми поки шо не 

знаєм,
І набагато тихше тече життя 

ріка,
Якщо ти свого друга часто зустрі-

чаєш…
Дружба  – це тоді, коли сльози у 

мужчини,
Дружба – це тоді, коли мужчини до 

кінця! (с.186).
Безмежна та всеосяжна любов 

А. Кузьменка (Скрябіна) до людей зву-
чить у наступних рядках: Скрябін хоче 
всім добра… (З Новим роком, с.  22); 
Дякую, люди! За то, шо ви з нами, за 
то, шо ми живі / Дякую, люди! За то, 
шо ви кращим робите світ (Дякую, 
люди!, с. 199); Люди, як кораблі / Кожен 
пливе, поки хвиля несе і поки глибока 
вода… (Люди, як кораблі, с. 35).

В інших пісенних текстах автор ви-
користовує пейоративну лексику, зма-
льовуючи людину в певній життєвій 
ситуації: „Є люди-манекени, / Є мане-
кени, як люди” (Манекен, с.40); Мене 
нервують люди / Ті, шо думають мало 
(Танець пінгвіна, с. 95).

Авторське мовомислення А.  Кузь-
менка досить глибоке та широкоплано-
ве, можливо, дещо наївне, але щире: Я в 
голову вбив, що зміню той світ (Малий, 
с. 38); Я грішний син свої мами, п’яний 
гріхами (Духи, с. 20). Мовознавчий ас-
пект аналізу одоративів  – лексики на 
позначення запаху в мовній картині 
світу Андрія Кузьменка також є досить 
цікавим у плані дослідження [2].

Філософські роздуми про життя/
смерть, читаємо в таких рядках: Наше 
життя – то мінне поле, Куди не сунься – 
чужі навколо (Любити платити, с. 33); 
Наше життя – то танго / Без правил і до 
кінця. / Танго страшне і гарне, / Тільки 
сцену вибирати не нам. / Наше життя – 
то танго, / До смерті танцюємо вдвох, / 
І поки ми разом – з нами Бог (Танго, с. 
93); І набагато тихше тече життя ріка, / 
Якщо ти свого друга часто зустріча-
єш… (Лист до друга, с.186); Останню 
сигарету ми викурим на двох,  / Що з 
нами буде завтра  – може знати тільки 
Бог (Остання сигарета, с.  179); Білет в 
один кінець нам заготований всім (Бути 
маленьким, с. 3); Смерть – то є спокій і 
ніч… (Малий, с. 38).

Авторський оказіоналізм є продук-
том індивідуальної мовотворчості, 
своєрідним і неповторним експери-
ментом А. Кузьменка. На нашу думку, 
кожен вдалий новотвір слід вважати 
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певним внеском у загальнонародну 
мовну скарбницю. Будь-яка словотвір-
на інновація завжди міцно спирається 
на мовні традиції, на загальнонародне 
мовне багатство.

Серед новотворів А. Кузьменка зна-
чне місце займають суфіксальні утво-
рення. Суфікси української мови да-
ють можливість передавати різнома-
нітні відтінки значень і різноманітні 
оцінки індивідуально-авторського 
сприйняття. Як правило, у пісенних 
текстах переважна більшість таких но-
вотворів вживається автором з метою 
негативної оцінки: віповський зал, мі-
лизна, німаки; хоч лексеми добряк, 
другани, кобітки мають позитивне 
значення.

Звертають на себе увагу насамперед 
складні слова – композити, які створив 
поет-пісняр: дискотанці, італодіско, 
техносекс, порш Панамера.

Чималу групу назв осіб утворюють 
іменники-юкстапозити, у яких один із 
компонентів виступає в ролі означува-
ного, інший  – у ролі означення (при-
кладки). Такі поєднання слів 
з’являються як уточнення ознак у 
межах відношень рід  – вид, схожість 
однієї особи з іншою, наприклад: ді-
вка-Левандівка, дура-цензура, люди-
манекени, сука-війна, хлопці-олігархи, 
хлопці-екстремали, чувіхи-фемініст-
ки, подружка-зима.

Використовуючи юкстапозити, 
А.  Кузьменко повніше, глибше харак-
теризує образи, має можливість вия-
вити власне ставлення до них, дати 
певну оцінку, й одночасно юкстапози-
ція дає авторові змогу створити нові 

образи: вікно-телевізор, дурна пап’є-
машина, малий-дурний, злі язики-пис-
ки тощо.

Спостерігаємо досить цікаві дієслі-
ва префіксального, префіксально-су-
фіксального, префіксально-постфік-
сального, суфіксального, постфіксаль-
ного способу творення: добрехали, 
насварять, настрашився, попридумуй, 
понап’ємося, понакрила зима; руляєш 
по своїх подружках; не спішіться: В 
Берліні на одного німця два українця, / 
Тому німецьку мову вивчити не спі-
шіться.

Авторськими новотворами можна 
вважати лексеми розплаяна плоть 
(Душа і плоть, с. 21); руляєш (у словни-
ках є рулюєш) та понап’ємося (вина).

Загалом у пісенній творчості 
А. Кузьменка фіксуємо незначну кіль-
кість індивідуально-авторських ново-
творів.

Мовна система як складне дина-
мічне утворення, призначене забез-
печувати пізнання й осмислення дій-
сності, художньо-естетичну твор-
чість, формувати знання й передавати 
їх наступним поколінням; а поетич-
но-пісенна творчість А. Кузьменка та-
кож вартує, щоб її вивчали та 
пам›ятали, передавали нащадкам на-
укові розвідки про цю чудову й тала-
новиту людину та його глибоко філо-
софську й неординарну пісенно-пое-
тичну творчість.
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The importance of the spiritual di-
mension in Greene’s novels is made evi-
dent by a conflict between those who are 
aware of it and respond to it and those 
who see things on a more mundane level. 
The individual human being is central to 
Greene’s outlook. Personal commitment 
leads to the spiritual dimension and a real 
awareness of spiritual realities; love, com-
passion, self-sacrifice, even hatred. Those 
who avow what purport to be human-
centered ideologies, but are not personal-
ly committed to individuals, actively in-
volved with the needs of those around 
them, are the objects of his scorn. Greene’s 
wish for an awareness of the spiritual di-
mension as that which makes us truly 
human, and in contrast to that h« ism 
which leads us away from such an aware-
ness, is evident in four novels which I 
have chosen to discuss: Brighton Rock, 
The Heart of the Matter, A Burnt-Out 
Case and The Power and the Glory, The 
Human Factor.

Two worlds exist in Graham Greene’s 
fiction: the world of the uncommitted, the 
bystander, the uninvolved; and that of the 
personally committed, who come to rec-

ognize that such a commitment can be 
spiritual. The spiritual takes in the physi-
cal and the intellectual: but it is some-
thing given, that divine spark which does 
not depend upon the physical or intellec-
tual. It allows for human dignity where 
there appears to be none as in the case of 
the whisky priest. It demands personal 
recognition and involvement the mestizo, 
for example, has absolutely no dignity 
except that which is given to him by the 
priest. Personal involvement is not neces-
sarily a good thing– in worldly terms; in 
many cases it may be almost irrational: 
Rose’s commitment to Pinkie, for exam-
ple; indeed, in Scobie’s case, in The Heart 
of the Matter, personal commitment 
leads to destruction– the epigraph to The 
Human Factor, taken from Joseph Con-
rad, applies here: “I only know that he 
who forms a tie is lost. The germ of cor-
ruption has entered into his soul.” But 
personal commitment always involves a 
recognition of the value of individual hu-
man lives, a value that is not tied in with 
their character or worth in human terms 
(paradox, again: human worth is different 
from, and greater than human terms can 
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express), a value that is given.
In Greene’s novels the secular world is 

guilty of a lack of personal commitment, 
but so also, in many cases, is the religious. 
The lieutenant, in The Power and the 
Glory, is guilty, but Rycker of A Burnt-
Out Case is also guilty. I have not at-
tempted to portray Greene as a religious 
writer in any narrow sense of the word, 
but as a writer who brings to all life a 
sense of the religious, a spiritual dimen-
sion. Samuel Hynes, in his introduction to 
Graham Greene: A Collection of Critical 
Essays. calls Greene’s writing “religious”, 
not implying that the author is promoting 
Catholic dogma, but asserting that hu-
man life is meaningful, and as such, reli-
gious.

In Greene’s novels, the world of the 
senses is drab and torn by shabby vio-
lence, but there is “another world,” and 
because there is, the world that we see has 
meaning. The other world is removed 
from men, as God is; but it exists, and the 
human imagination feeds on it. This is 
what Greene means when he writes that 
“creative art seems to remain a function of 
the religious mind”: not that only Chris-
tians can write novels, but that great art 
asserts that life means, and that such as-
sertions may be called “religious.” And it 
is in this sense that Greene’s melodra-
matic, contemporary novels are also, as he 
says, Catholic.

The four novels we have considered 
were chosen because they show the im-
portance of human commitment. As 
“Catholic novels”, the sense of spiritual 
importance is present and the conflicts 
which take place are given cosmic and 

eternal significance. Brighton Rock and 
The Heart of the Matter were chosen 
because they are problem novels and they 
illustrate “the dangerous edge” which 
Greene treads in his writing; they show 
the danger and complications involved in 
making personal commitments. A Burnt-
Out Case and The Power and the Glory 
are a positive affirmation of those who 
make personal commitments. These nov-
els illustrate that humans, because they 
are spiritual beings, have an importance 
and dignity which does not depend on 
physical circumstances. Suffering forces 
on the characters and awareness of their 
spiritual selves, making them look for 
meaning beyond what is simply physical 
and intellectual. The dangers and compli-
cations involved in the first two novels are 
more than compensated for by the sense 
of fulfillment and satisfaction achieved in 
the others. The novels are not arranged 
chronologically, but have been discussed 
in the present order in an attempt to rep-
resent in a balanced way both the confu-
sion and conflict so evident in the fallen 
world Greene portrays, while at the same 
time, presenting a sense of the impor-
tance of spiritual reality to human dignity.

Both good and evil are part of the spir-
itual dimension. Good, though, is a posi-
tive force, whereas evil is merely negative. 
Ida mistakes law, which is negative, a 
matter not of freedom, but of coercive 
force, for goodness. Pinkie makes no mis-
take. Pinkie is evil, almost satanic, but he 
is aware that it is goodness which allows 
him to be so. That he is so willing to de-
stroy goodness is what makes him such a 
threat. But it is his awareness of eternal 
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realities, and his close connection with 
that goodness which defines him, that al-
lows Pinkie the freedom to commit him-
self to a course of action which will have 
eternal consequences. It is that goodness 
which goes even beyond his awareness 
that creates the uncertainty about his 
eternal destiny. Human beings are spiritu-
al beings: to ignore this, as Ida does, is to 
ignore humanity. Those who are aware of 
the spiritual dimension, and are willing to 
commit themselves personally, are capa-
ble of evil in a way that Ida is not– she is a 
tool, both in the novelist’s hands and in 
the hands of the God who pursues Pinkie. 
As the Priest at the end of the novel says: 
“a Catholic is more capable of evil than 
anyone.” But the committed are also capa-
ble of good.

The only real sense of goodness in 
Greene’s novels comes through those who 
make personal commitments to other hu-
man beings. He does not leave us unaware 
of the dangers of the spiritual dimension: 
the good suffer, both at the hands of those 
who believe in the human potential and 
those with the pervasive spiritual apathy 
that exists in the world which is governed 
merely by sense and intellect. In this con-
text we may see Rose as the true heroine 
of Brighton Rock.

Lieutenant Scobie in The Heart of the 
Matter is aware of the spiritual dimension 
because of genuine commitments to oth-
ers and to God. He, too, is Catholic, but 
unlike his wife Louise, he has not learned 
from Catholicism a terrible self-right-
eousness. Hers is merely an intellectual 
belief in that it follows a set of clearly de-
fined rules, a dogma which she obeys only 

in body and mind, but not in spirit. That 
is not to say that Greene rejects the physi-
cal and intellectual, but that commitment 
and the spiritual do not depend only on 
these. Active commitment, like that of the 
fathers in A Burnt-Out Case is a positive 
force for good and involves both the 
physical and intellectual; Louise, though, 
like Ida, confuses a negative dogma with 
goodness. Scobie, on the other hand, al-
lows a sense of responsibility to push him 
beyond what is humanly possible. His 
personal commitment, which may have 
once been love for his fellow human suf-
ferers, degenerates into a dangerous com-
promise  – pity. In the midst of this de-
structive pity, however, his commitments 
remain though corrupted, and there is an 
awareness that human life is immensely 
important and worth making sacrifices 
for; paradoxically, it is so important that it 
is even worth the destruction of one’s own 
life. The motivation behind Scobie’s sacri-
fice is very questionable, but then Greene 
attempts to present the full complexity of 
the human situation, any things human 
are always questionable.

In A Burnt-Out Case, self-pity and 
self-hatred have given way to a spiritual 
death in the protagonist. In the beginning 
of the novel, Querry has no awareness of 
a spiritual dimension. He does not see the 
value of human life until he suffers in a 
community of sufferers. It is here, in a 
leproserie that he realizes the almost infi-
nite dignity personal commitments af-
ford. He feels that he has come to the end 
of the world, beyond ambition, beyond 
commitment, but, though the boat may 
go no further, one can always go further 
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into the jungle on foot. Although Querry 
has come to the end of one life– one of 
self-indulgence and intellectual pride– at 
the leproserie he begins again through 
real contact with human beings (in Eu-
rope all his contact with humanity is me-
diated through abstractions). Querry be-
comes aware of the spiritual dimension 
simply because there is no room in a lep-
roserie for abstract intellectual pursuits; 
only those actions which help to relieve 
suffering are considered worthwhile. A 
willingness in oneself to endure suffering, 
and a desire to relieve it in others, is in 
Greene the test of real spirituality. Dis-
comfort displays our physical nature; suf-
fering identifies our spirituality. Suffering 
in Brighton Rock and The Heart of the 
Matter are the result of wrong commit-
ments, but in this novel Greene conveys 
the message that while being aware of the 
force of suffering and evil in human life, 
of the need to personally commit oneself 
compassionately to others, is the founda-
tion of true humanity, acting on this 
awareness in a positive way is better– and 
essentially Christian. Doctor Colin, al-
though he is an atheist, is, in this context, 
as much a Christian as the Superior. 
Greene is not overly concerned with the 
labels of Christian or atheist, but rather 
emphasizes individual actions. The doc-
tor, who sees Christ only as an example, as 
the highest point in evolution, yet walks 
in Christ’s footsteps, touches lepers, sur-
passes in Christian virtue those who pro-
fess with their mouths and minds, but not 
with their hands. It is the touch of com-
mitment which makes the greatest and 
most lasting impression on the lepers.

The whisky priest of The Power and 
the Glory epitomizes the ambiguities in 
these four novels. Like Querry, the priest’s 
perception of the world changes because 
of suffering. The spiritual dimension un-
folds before him as he identifies himself 
more and more with the lowest of human-
ity– the poor, the sinful, the unloved– and 
less and less with the rich, the successful, 
and the spiritually self-satisfied. Like 
Querry, the priest must die because of this 
changed perception; the recognition of 
the world of the spirit brings him into 
conflict with the world of solipsistic intel-
lect and sense. His sense of the spiritual 
dimension is what makes him see his 
daughter– a bitter little girl conceived in 
lust and rejected by her parents–as infi-
nitely more valuable than the state be-
cause she exists spiritually, in a God’s eye, 
as well as statistically, in the state’s eye.

In Greene’s fiction, there is an over-
whelming sense of the absurdity of hu-
man existence and the confusion that 
reigns in a world where the innocent 
suffer and the cruel prosper. He does not 
soften the picture. However, there is an 
implicit awareness in the reader’s mind 
that there is more to life than this dark 
reality– indeed, the darkness points to a 
spiritual reality. Darkness, after all, is 
only the absence of light, and even the 
smallest amount of light overcomes the 
darkness.

In conclusion, I have paid some atten-
tion to his literary-critical work, since its 
assessment is essential for any full under-
standing of Greene’s actual practice as a 
novelist. Greene manages paradoxically 
to bring the spiritual dimension so pow-
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erfully before us that the search for mo-
tives seems irrelevant.
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Появі комп’ютерних віртуальних 
технологій сприяв швидкий розвиток 
інформаційних технологій викорис-
тання яких в діяльності людства зна-
чно підвищує її ефективність. 
Комп’ютерні віртуальні технології до-
зволяють створити кіберпростір, де 
можна значно ефективніше виконува-
ти всі види діяльності, що можливі в 
нашому звичному, трьохмірному про-
сторі, а також ті види, котрі в звичай-
ному світі недопустимі. Дані технології 
є границею між кіберпростором і фі-
зичним світом.

Питання створення, використання 
і розвитку інформаційних технологій 
досліджувались в працях Є. П. Веліхо-
ва, В. М. Глушкова, В. І. Гриценко, 
Б.М.  Паньшина, Б. П. Єршова, 
А.А.  Муранова та ін. Водночас вони 
не вичерпують проблему, оскільки в 
названих працях не враховується спе-
цифіка і можливості використання 
нових інформаційних технологій у 
віртуалістиці. Комп’ютерні віртуальні 
технології досліджувались у працях 
О.Н. Аста ф’євої, О. В. Юхвіда,

Метою цієї статті є розгляд 
комп’ютерної віртуальної реальнос-
ті, дослідження існуючого з ілюзор-
ним світом як презентацію неліній-
ності, що відображає потенціальні 

стани буття в комп’ютерних техноло-
гіях.

Стрімке використання поняття 
„віртуальний” винятково обумовлю-
ється розвитком технологій віртуаль-
ної реальності, за допомогою яких лю-
дина може одержати відчуття псевдо-
реальності штучно створеного середо-
вища. Народжені на межі теорії і 
практики програмування, мистецтва і 
психології, віртуальна реальність  – 
системи з технологічної точки зору 
представляє собою нові технології, які 
створюють у людині ілюзію занурення 
в штучний світ або уявлення про пере-
міщення в будь-яку точку фізичного 
світу. Для входження у „віртуальну 
реальність” особливих зусиль від лю-
дини не вимагається. „Достатньо наді-
ти головний дисплей, що подібний 
масці, спеціальні фатом-перчатки, кос-
тюм і окуляри, які блокують простір 
зовнішнього світу і стереографія, з 
графічним трьохмірним зображенням 
„моделі світу” створить світ чистої 
уяви, який сприймається як новий 
об’єктивний рівень реальності. Люди-
на входить туди в збудженому стані, 
що ще більше посилює ілюзію перемі-
щення в просторі, відчуття того, що 
вона сама є „направляючим в часі” [3, 
с. 254].

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ 
РЕАЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

Храменок Л. О.
викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти

Ключові слова: віртуальна реальність, інформаційні технології, віртуальність, час.
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Комп’ютерну віртуальну реальність 
як продукт людської діяльності можна 
віднести до однією з форм об’єктивації 
суб’єктивності. Але внаслідок власти-
вості інтерактивності віртуальної ре-
альності її не можна однозначно відне-
сти ні до світу об’єктивної, ні до світу 
суб’єктивної реальності. Комп’ютерна 
віртуальна реальність, сприймається 
за допомогою комп’ютерних віртуаль-
них технологій, – це реальність чуттє-
ва, життєва, середовища, реальність 
«тут і тепер».

У комп’ютерних технологіях вірту-
альністю є особливий режим роботи 
комп’ютера, де, віртуальна реальність 
виступає як новітня технологія, а поді-
бні явища, що відбуваються без тех-
нічного оснащення, трактуються як 
топологія. Технології, в тому числі на-
укові, це частіше технології, які дозво-
ляють речам „говорити”. Відповідно, 
„техніка як діяльність, що створює 
знання через технологічне втілення, 
може бути визначена в якості ще одно-
го, нехай ускладненого, способу, за до-
помогою якого реалізується розуміння 
об’єктів, чи інтерпретативна практи-
ка” [5, с. 161]. Необхідно відрізняти 
комп’ютерну реальність від віртуаль-
ної. Віртуальна реальність стосується 
конкретної людини, її свідомості, жит-
тєдіяльності. Події віртуальної реаль-
ності на відміну від комп’ютерної на-
даються свідомості людини, тобто її 
можна назвати віртуальним свідком, 
або користувачем.

Д. Айде аналізує технології як 
„речі самої по собі”, яка не дозволяє 
сказати про технології нічого с верх 

того, що вона нейтральна. ЇЇ ней-
тральність визначається тим, що, „бу-
дучи проекцією свого творця і корис-
тувача, вона в свою чергу рефлексив-
но преображає будь-яке значення, яке 
ми одержуємо через неї, змінюючи не 
тільки світ, який ми відкриваємо, але 
і наше власне тілесне буття і само ро-
зуміння” [4, с. 74].

Комп’ютерні віртуальні технології 
змінюють наші уявлення про деякі по-
няття і явища, зокрема змінюють уяв-
лення про простір та існування. Якщо 
раніше людина могла бути присут-
ньою лише в одній точці простору  – 
там, де знаходиться її тіло в даний мо-
мент часу, то з розвитком технічних 
засобів, людина зможе розповсюджу-
ватися у просторі та в часі. Наприклад, 
людина може зануритись у фрагмент 
минулого, об’ємний віртуальний ана-
лог якого записаний в комп’ютері. Та-
кож вона може зануриться і в майбут-
нє. Це можливо у випадку, коли люди-
на присутня в комп’ютерному вірту-
альному аналогу ще не створеному в 
матеріалі корабля, будинку і т. д., а та-
кож в багатьох інших ситуаціях.

Розглядаючи часовий аспект в сис-
темі віртуальної реальності, ми помі-
чаємо те, що вона має зворотну влас-
тивість. Завдяки віртуальній реаль-
ності можна з точністю в свідомості 
людини відновити ті події, які вже 
відбулися. Це говорить про те, що не-
має нічого незворотного для людської 
свідомості. Якщо брати до уваги вплив 
часу на середовище віртуальної реаль-
ності, то „час в якості внутрішнього 
споглядання та пріоритету перед про-
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стором, він відіграє роль з’єдну валь-
ного кільця між почуттями та розу-
мом. У функції часу є трансцендентна 
схема, яка здійснює синтез різноманіт-
ності на рівні уяви, що є фігурним 
синтезом, без якого неможливий син-
тез свідомий, який здійснюється за 
допомогою теорії... Принцип „часу” 
одержує повну автономію. Час не тіль-
ки не розглядається по аналогії з про-
стором, як це бувало інколи в анти-
чній, а особливо в середньовічній фі-
лософії, оскільки остання розуміла час 
і простір сущого як признаки тварнос-
ті, – напроти, він протипоставляється 
простору, і його головною характерис-
тикою стає необоротність” [2, с. 454 – 
455].

Використання комп’ютерних вірту-
альних технологій може надавати дій-
сний, актуальний вплив на природну 
реальність. Перенесення будь-чого 
(будинків, вмінь, нового досвіду і т. д.) 
із однієї реальності в іншу може грати 
велику роль в розвитку, становленні 
людини.

Використовуючи комп’ютерні вір-
туальні технології ми маємо можли-
вість завдяки їх певній наочності, ши-
рокому аспекту різних варіацій 
розв’язати низку проблем, які не мо-
гли б розв’язати до кінці свого життя. 
Таким чином, варто погодитися із дум-
кою О. В. Бріжатого про те, що „за до-

помогою сучасних технічних засобів 
можна зануритися у віртуальну реаль-
ність, в якій суб’єкт не буде розрізняти 
речі і події дійсного і віртуального 
світів: світ даний йому безпосередньо 
в його відчуттях, а вони виявляються 
на цьому рівні нерозрізняючими. Од-
нак оскільки віртуальна реальність ха-
рактеризує стан свідомості, то тим са-
мим вона відрізняється від реальності 
об’єктивної, в тому числі від світу на-
шого повсякденного життя” [1, c. 157].

Вивчення комп’ютерних віртуальних 
технологій на сьогоднішній день досить 
перспективне і актуальне, так як за до-
помогою їх можна по новому подивити-
ся на розгляд вічних філософських пи-
тань, таких як, свідомість, буття, люди-
ни, реальності, часу, простору і т. д.
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Методологической основой мето-
дики обучения русскому языку теория 
познания (гносеология).

Практическая цель методики – обе-
спечить для всех студентов наиболее 
полное, всестороннее овладение богат-
ствами языка.

«Язык есть важнейшее средство че-
ловеческого общения»1. Без языка не-
возможно существование современно-
го общества, невозможна его деятель-
ность. Роль языка как средства обще-
ния непрерывно возрастает, и задача 
учреждения  – сделать его (язык) наи-
более совершенным, тонким орудием 
общения.

Язык есть средство рационального, 
логического познания; именно в язы-
ковых единицах и формах осуществля-
ется обобщение в процессе познания, 
абстрагирование, связывание понятий 
в суждениях и умозаключениях. Язык, 
речь неразрывно связаны с мышлени-
ем: овладевая языком, развивая свою 

речь, школьник тем самым развивает 
свои мыслительные способности.

Методическая наука должна обе-
спечить такие пути обучения, которые 
гарантируют высокое речевое разви-
тие будущих граждан социалистиче-
ского общества, а также понимание 
общественной роли всестороннего ов-
ладения языком. Значит, развитие 
речи  – важнейшая задача обучения. 
Это, во-первых. Во-вторых, речь не 
может развиваться в отрыве от мыш-
ления, она должна быть содержатель-
ной и опираться на весь процесс по-
знания реального мира. Методика, не 
обеспечивающая указанных задач, не 
может быть признана удовлетвори-
тельной.

Методика учит, что практика – это 
источник и двигатель человеческого 
познания, она же – критерий истины и 
в конечном итоге венец познания, его 
цель.

Методика изучает две стороны 
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процесса обучения, ее интересует, с 
одной стороны, какие методы обуче-
ния выбирает учитель,

почему их выбирает, как организу-
ет работу учащихся, как помогает им в 
процессе работы, как проверяет усвое-
ние, и с другой  – как воспринимают 
учащиеся материал, как они работают, 
как работает их мысль, в чем они за-
трудняются, какие допускают ошибки 
и почему и т. д., что им интересно, а 
что  – нет, каков уровень, объем и ха-
рактер их знаний, умений и навыков.

Неразрывны связи методики рус-
ского языка с психологией, в частно-
сти психологией возрастной и педаго-
гической. Без знания того, как проте-
кают психические процессы у человека 
вообще и у ребенка определенного 
возраста в частности, невозможно 
успешное обучение и развитие речи 
учащихся.

Психологические исследования по-
зволяют определить меру доступности 
изучаемого материала.

Учителю необходимо знать, как по-
рождается речевое высказывание, как 
происходит восприятие речи, из каких 
элементов складывается процесс чте-
ния, как у студента формируются по-
нятия, какова роль речи в развитии 

мышления, как вырабатывается навык 
письма, и в частности орфографиче-
ский навык, и т. п. Психология дает 
методике данные, например, о процес-
сах овладения речью, об усвоении 
грамматики.

Все отчетливее вырисовываются 
связи методики обучения русскому 
языку с молодой наукой – психолинг-
вистикой, которая находится на стыке 
психологии и языкознания. Она дает 
методике данные о речи как о деятель-
ности – о мотивах, ее вызывающих, о 
факторах, определяющих вариант-
ность высказываний, о ступенях по-
рождения высказываний, о механиз-
мах «приема речевых сигналов», об 
эффективности речевых воздействий 
в индивидуальном общении и в массо-
вой коммуникации и многое другое.
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Фитонимы в каракалпакском языке 
делиться на слова, образованные при 
помощи аффиксов и безаффиксаль-
ные.

Безаффиксальные названия состо-
ят от одного корня в их составе не 
бывают словообразующие и формоо-
бразующие аффиксы.

В современном каракалпакском 
языке способ образования слов при 
помощи аффиксов является плодот-
ворным. Оно занимает основное место 
в образовании новых слов.

Надо отметить что возможность 
словообразующих аффиксов в терми-
нологии и их значение намного шире 
чем в литературном языке, потому что 
они в этой области не только участву-
ют в образовании терминов, но и вы-
полняют важную роль в их системати-
зации.

В каракалпакском языке много сло-
вообразующих аффиксов, однако не 
все аффиксы участвуют в образовании 
новых слов.

Одну группу фитонимов каракал-
пакского языка составляют коренные 
слова, а другую группу составляют 

производные слова. Производные сло-
ва отличаются от непроизводных сво-
ей морфологической структурой, по-
тому что они образуются при помощи 
аффиксации, а в каракалпакском язы-
ке способ аффиксации является пло-
дотворным. В образовании слов неко-
торые аффиксы являются плодотвор-
ными и неплодотворными. Например, 
аффиксы  –шы/-ши являются плодот-
ворными аффиксами, обозначающими 
в языке человека, занимающиеся опре-
делённой профессией: балықшы (ры-
бак), теримши (сборщик), етикши 
(сапожник) и т.д. А в образовании 
фитонимов этот суффикс не участвует, 
т.е. его участие в образовании общих 
слов плодотворность не видна. Также 
и аффиксы  –лық/-лик являются пло-
дотворными аффиксами в образова-
нии абстрактных слов в языке. А в об-
разовании фитонимов присоединяют-
ся к некоторым группам слов и образу-
ют термины, т. е. мы видим, что его 
плодотворность в образовании слов 
ограничена. Эти аффиксы не соединя-
ются к любому слову, они соединяются 
избранным корням. Фитонимы в кара-
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калпакском языке образуются при по-
мощи следующих аффиксов:

аффиксы –лық/-лик. Эти аффиксы в 
языке означают а) профессию баслық 
(начальник); б) много места для опре-
делённых вещей қумлық (пустыня), 
қамыслық (степь); в) наименование 
предмета сабақлық (учебники); г) аб-
страктные понятие; жаслық (моло-
дость), ерлик (мужество) и т.д.1 С их 
помощью образованы нижеследующие 
названия растений: гүзлик (осенний), 
жазлық (летний)  – виды пшеницы, 
қымызлық (горец почечуйный) и т.д.

Аффиксы –ша/-ше присоединяясь к 
существительным, даёт уменьшитель-
ное, ласкательное значение, а также они 
не могут изменять значение слова во 
многих местах, а придают только по-
верхностное значение: қалаша (горо-
док), балаша (ребёнок), көрпеше (одея-
ло) и. т.д. По определению Н. А. Баска-
кова по происхождению аффиксы  –
ша/-ше, фонетические измененные, 
укороченные варианты аффиксов  –
шақ/-шек, -шық/-шик.2 В каракалпак-
ском языке с их помощью образованы 
следующие наименования: бадамша 
(миндаль колючий), жулдызша (звезд-
чатка), қызылша (хвойник).

Аффиксы –ма/-ме, -па/-пе входят в 
состав самых производных аффиксов 
и используются для наименования 
растений: думалатпа (галимокнемис), 
сүрме (вайда красильная), шашырат-
па (цикорий).

1 Бекбергенов А. Қарақалпақ тилинде 
сөзлердиң жасалыўы. Нөкис, 1979.
2 Баскаков. Н.А. Каракалпакский язык. II. 
Фонетика и морфология, часть I. (части речи и 
словообразование). М.,1952, стр. 170

Кроме того, некоторые непроизво-
дные аффиксы могут также образовать 
фитонимов, например, с помощью аф-
фикса  –ақ слово қамысақ (вид травы 
похоже на тростнике); с помощью аф-
фикса  –ық слово бийдайық (пырей 
ползучий); с помощью аффикса –қы 
слово шашыратқы (цикорий обыкно-
венный); с помощью аффикса –сақ об-
разуется слово толқынсақ (водоросль) 
и т.д.

Некоторые названия растений об-
разованы по морфологическому стро-
ению были производными, позже 
подверглись фонетическим измене-
ниям, образовался корень. Следует 
сказать, что названия корень, смотря 
на исторические стороны является 
производным. Например: сүтлимек 
(цинанхум сибирский), қызғалдақ (ре-
мерия), бүлдирген (малина обыкновен-
ная). Эти названия растений входят в 
состав корневых названий. А если 
исследовать с историко-этимологиче-
ской стороны, некоторые время они 
определялись как производные слова. 
Например, по мнению Л. В. Дмитрие-
ва «аффикс –qan/-γan (и заимствован-
ный монг. аффикс  –γаnа) образует и 
отглагольные имена, обозначающие 
названия мелких животных и 
растений».3 А Б.  Калиев считает, что 
аффиксы  –ған/-ген, -қан/-кен, это  – 
отдельное слово с конкретными лек-
сическими значением, когда-то само-
стоятельное, но претерпевшее с тече-
3 Дмитриева Л.В. Некоторые итоги изучения 
названий растений в тюркских языках сопоста-
вительно с другими языками алтайской семьи 
(однолексемные названия)//Советская тюрколо-
гия. АН Азербайджанской ССР №2, Баку, 1975, 
14-стр. 
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нием времени определенные фонети-
ческие сдвиги.4 В настоящее время это 
название мы рассматриваем как кор-
невые названия.

В процессе исторического развития 
раньше членимые производные слова, 
стали не членимыми основами т.е. вхо-
дящие в неё словообразовательные 
аффиксы полностью стали частью 
корня. А в современном языке эти сло-
ва считаются корнями из-за нечлени-
мости корней в тюркских языках на 
морфемы, которые обозначал часть 
значения слова. В каракалпакском 
языке не так много фитонимов образо-
4  Калиев Б. Этимологический анализ некото-
рых фитонимов казахского языка. // Проблемы 
этимологии тюркских языков. Алма-Ата, 
Ғылым, 1990, 347-стр.

ванных с помощью словообразова-
тельных аффиксов.
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