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Стаття присвячена вивченню особливостей словотвірної номінації в термінології виборчого процесу 

й виборчих процедур англійської та української мов. У досліджуваній термінології словотвірна номінація 

пов' язана з утворенням термінологічних одиниць відповідно до лінійних і нелінійних моделей похідних. Перші 

утворюються внаслідок складання певних словотвірних елементів (префіксальні, суфіксальні та постфіксальні 

утворення, складені слова, абревіатури та складноскорочені слова), другі є результатом транспонування слів 

однієї частини мови до іншої. 
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Актуальність обраної теми визначається 
. . 

як загальною спрямоваюстю сучасних термшоло-

гічних досліджень в українському мовознавстві 

на вивчення термінологій окремих мов, так і недо

статньою вивченістю термінології виборчого про-
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цесу й виборчих процедур (ТЛВП) в англійській 

(АМ) та українській (УМ) мовах зокрема. Окремі 

референції до аналізованого нами лексичного 

масиву мали місце в роботах Ю .А. Зацного, 

ТБ. Крючкової, Ю.В. Шувалової [4; 6; 12] та інших 
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. . . . 
учених у процес~ досЛІдження поЛІтичного номша-

тивного простору вказаних мов взагаЛІ та у вив

ченні особливостей їхньої політичної фразеології 

зокрема, однак номінативний простір, що вербалі

зує логіко-поняттєвий апарат виборчого права, тоб

то ТЛВП, ще не виступав самостійним об'єктом 

всебічного та системного аналізу, що саме і ви

значає новизну нашого досЛІдження. 

Мета нашого дослідження полягає у вивченні 

особливостей словотвірної номінації в термінології 

виборчого процесу й виборчих процедур англій

ської та української мов і встановлення ступеня 

її продуктивності в досліджуваній термінології. 

Активну роль у збагаченні фонду термінологіч

них одиниць будь-якої мови відіграє словотвірна 

номінація. Це цілком зрозуміло, адже словотво

рення найвищою мірою характеризується мобіль

ністю та в його системі закладені великі потенції 

з практично необмеженою реалізацією [ 1, с. 131]. 
ТА. Журавльова зауважує, що цей спосіб термі

нотворення притаманний будь-якій галузі знання 

та в процентному співвідношенні становить до 30% 
від загальної кількості ТО [3, с. 131]. 

Словотвірна номінація в термінології пов' язана 

з утворенням термінологічних одиниць (ТО) шля

хом афіксації, осно во- та словоскладання, конверсії, 

абревіації тощо від загальновживаних слів мови або 

від вже існуючих термінів. Утворені таким чином 

ТО є похідними номінаціями, або дериватами. На

ведене тлумачення похідності термінів rрунтуєть

ся на широкому розумінні О.С. Кубряковою по

хідного слова як будь-якої вторинної, тобто зумов

леної іншим знаком або сукупністю знаків, одиниці 

номінації зі статусом слова незалежно від струк

турної простоти або складності останньої [7, с. 5]. 
Між твірними загальновживаними словами або 

вже існуючими ТО та похідними ТО існує формаль

но-семантичний асоціативний зв'язок [11, с. 481], 
який зумовлює мотивованість похідних одиниць. 

Мотивованість, як відомо, оцінюється більшістю 
. . . 

термшознавцш як позитивна та нають суттєва 

ознака терміна. Маніфестантом мотивованості по

хідних одиниць як зумовленості зв' язку форм і зна

чень дериватів та їхніх мотиваторів є внутрішня фор

ма слова [11, с. 72] - семантична та структурна 

співвіднесеність морфем, з яких складається сло

во, зіншимиморфемамицієїмови [9, с. 85; 5, с. 235]. 
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У термінології за допомогою словотвірних мор

фем внутрішня форма терміна вказує на відношен-
. . . 

ня одного техючного поняття до шших членш пев-

ного класифікаційного ряду [2, с. 94]. Це означає, 
що функції словотвірних морфем у термінології 

дещо ширші, ніж у загальновживаній мові. Будучи 
. . . 

спец1ал1зованими на вираженю певних значень, сло-

вотвірні морфеми виконують у термінології класи

фікувальну функцію [3, с. 132], а отже, відіграють 
помітну роль у створенні семантично прозорої 

внутрішньої форми терміна, указуючи на його місце 

в цій термінологічній системі [2, с. 94]. 
Описуючи моделі похідних ТО досліджуваної 

термінології в АМ та УМ, візьмемо до уваги кла

сифікацію, запропоновану О.С. Кубряковою, у якій 

усі моделі дериватів поділяються на лінійні моде-
. . . 

ЛІ - п, що зводяться в шдсумку до складання пев-

них словотвірних елементів, та нелінійні моделі -
ті, які не можуть бути представлені у вигляді лан

цюгового структурного аналога [8, с. 59-60]. 
До лінійних моделей похідних ТО належать 

перш за все префіксальні утворення, що виника

ють унаслідок поєднання слова або основи слова 

з префіксом [8, с. 59]. 
Для англійської ТЛВП характерні такі префікси, 

як еп-, de-, mal-, pre-, self-, dis-, ип-, поп-, re-. 
Перші п'ять використовуються лише для творен

ня одного або двох ТО, напр.: malapportioпmeпt 

«нерівномірний розподіл виборців по округах, уна-
. . . 

сЛІдок чого деяю малозаселею округи можуть 

отримати непропорційно велике представництво 

у виборних органах усіх рівнів», pre-electioп <<Пе

редвиборчий, попередні вибори», to deselect «ви
рішити не висувати на наступних виборах канди

датуру від партії, яка брала участь у попередніх 

виборах і на цей час вже представляє цю партію 

у виборному органі або на виборній посаді», 

eпfraпchise «надавати виборче право та право 

представництва», self-пomiпatioп «самовисуван

ня». Решта префіксів є більш регулярними, напр.: 

префікс re- на позначення повторної дії (12 ТО): 
reapportioпmeпt «перерозподіл між штатами пред

ставництва в Конгресі пропорційно до населення 
. . . 

штатш згщно 1з переписом населення, що прово-

диться один раз на десять років», re-electioп <<Пе

ревибори, повторне обрання на посаду» тощо 

та префікси dis- (8 ТО), ип- (18 ТО), поп- (79 ТО) 



зі значенням заперечення: to diseпfraпchise І 
disfraпchise «позбавляти виборчого права», to 
disseat «відкликати депутата, знімати з посади», 
поп-сапdіdаtе <<Не кандидат (особливо той, хто 

відмовився від того, щоб бути кандидатом на пев

ну політичну посаду)», поп-раrtіsап «безпартійний, 

позапартійний», to ипsеаt «позбавляти парламент
ського мандата, не переобирати на новий термін», 

to ипvоtе «відміняти повторним голосуванням», 
ипраіrеd «той, що не домовився з представником 

протилежної партії про неучасть у голосуванні 

в парламенті» тощо (загалом 129 ТО (8,8%)). 
У творенні ТО ТЛВП УМ префіксальним спо

собом беруть участь такі префікси, як про-, до-, 

між-, поза-, за-, без-, не-, пере-, перед-. Усі вони 

маюгь високі потенції до регулярності використан

ня при творенні нових ТО. Прикладами україн

ських термінів, утворених за допомогою префіксації, 

можуть бути такі ТО: провладний, пропрези

дентський, довибори, міжвиборчий, міжпар

тійний, забалотувати, безмандатний, безпар

тійний, позапартійний тощо. Найвищою продук

тивністю характеризуються префікс пере- зі зна

ченням повторюваності (8 ТО) та префікс не
зі значенням заперечення (63 ТО), напр.: неголо
сування, невиборний, необраність, переобира

ти, переголосування, перевибори тощо. Загаль

на кшьюсть термшш, утворених шляхом пре

фіксації, у ТЛВП УМ становить 96 ТО (8,5%). 
Слід зауважити, що префікси визначаюгь лек

сичне значення основи, але при цьому не вплива

югь на її основний лексико-граматичний компонент, 

а отже, твірне слово та його префіксальний дери

ват завжди належать до тієї ж частини мови. 

Ще одним способом творення лінійних моде

лей дериватів є суфіксальний спосіб, який полягає 
. . . 

у твореню нових сшв унасшдок поєднання основ 

із суфіксом або суфіксами [8, с. 59]. Суфіксальні 
моделі творення особливим чином притаманні тер

мінологічній лексиці, оскільки, як зазначає І.М. Ні

куліна, суфікси постаюгь матеріальними класифі

каторами спеціальних семантичних категорій 

[10, с. 79]. За даними ТА. Журавльової, суфік
сальні деривати в термінологіях різних галузей 

знання становлять близько 60-70% [З, с. 136]. 
Для англійської ТЛВП характерні такі суфікси, 

як -er, -or, -tіоп, -су, -іпg, -eer, -тепt, -able, -ed, 
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-ive, -al, -ism, -ship, -ress, -ial, -ist, -ette, -less, 
-ate. Більшість цих суфіксів є нерегулярними в ме-
жах досліджуваної термінології, адже зустрічаюгь

ся лише в одному-двох випадках; до нерегулярних 

суфіксів належать -able, -ive, -al, -ism, -ship, -ress, 
-eer, -or, -tіоп, -ial, -ist, -ette, -less, -ate. Регуляр
ними суфіксами відповідно є такі: -тепt (12 ТО), 
-er (11 ТО), -су (5 ТО), -іпg (18 ТО). 

Слід констатувати, що валентність основ у про

цесі творення суфіксальних дериватів в англій

ський мові є строго обмеженою. Іменні основи спо

лучаюгься з суфіксами -су, -ism, -ship, -ist, -ette, 
-ate, -eer для утворення термінів-іменників, напр.: 
caпdidacy «статус кандидата, кандидатура» 

сопstіtиепсу «виборці», electoralisт «електо

ралізм», тajoritarisт «мажоритаризм», electorship 
«статус виборщика І виборця, виборче право», 

psephologist «фахівець, що вивчає результати го
лосування», сопvепtіопееr «учасник конвенту», 

scrиtiпeer «член рахункової комісії на виборах», 

electorate «електорат», selectorate «члени політич
ної партії, відповідальні за висування кандидатів 

на вибори», sиjfragette «суфражистка»; а також 

із суфіксами -less, -ial, -al для утворення прикмет
ників voteless «що не має права голосу, позбавле
ний виборчих прав», presideпtial «президентський», 

electoral «електоральний» тощо. 
Дієслівні основи сполучаюгься з суфіксами -er, 

-or, -tіоп, -тепt, -ress, -іпg для утворення термінів
іменників; напр.: caпvasser «кандидат або його при

бічник, який обходить будинки з метою збору го

лосів або отримання підтримки», barпstorтer 

«роз'їзний пропагандист під час передвиборчої кам

панії», voter «Виборець», electioп «вибори», asseпtor 
«(брит. один із восьми виборців, що підтримуюгь 

висунення кандидата до парламенту (необхідно для 

його реєстрації)», elector «Виборщик», арроrtіоптепt 
. . . . 

«визначення кшькосп члеюв палати представниюв 

на основі перепису населення», disfraпchiseтeпt 

«позбавлення виборчого права», districtiпg «поділ 

на виборчі округи», сатраіgпіпg «проведення ви

борчої кампанії», votiпg «голосування»; а також 

із суфіксами -able, -ed, -ive для утворення термінів
прикметників, напр.: electable «що має право або 
заслуговує на обрання», eпfraпchised «наділений 

виборчим правом», elected «обраний», elective «ви
борний», electress «Виборниця, жінка-виборщик». 
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Заслуговують на увагу щодо зміни словотвір

ного значення суфікси -or та -eer, які наочно де
монструють тенденції до внутрішніх семантичних 

перетворень деяких словотворчих засобів, за яких 

може статися так, що словотворчий засіб, який 

уживався в традиційному для себе значенні, може 

стати потрібним для передачі зовсім іншого зна

чення. Так, наприклад, суфікс -eer, який звичайно 
. . . 

використовується для творення Іменниюв ЗІ значен-

ням особи, виконавця дії, уживається для утворен-
. . 

ня дІєслова ЗІ значенням «проводити активну пе-

редвиборчу кампанію для депутата або партії». 

Загальна кількість термінів, утворених суфік

сальним способом у ТЛВП АМ, становить 66 ТО 
(4,5%). 

Суфіксальні деривати ТЛВП УМ утворюють

ся за допомогою суфіксів -н, -нн, -ість, -ськ, -ик, 

-ник, -ець, -ува, -ниц, -щик, -ч, -к та -изм. 

У творення термінів-іменників відбувається при

єднанням до твірної основи суфіксів -ець, -ниц, 

-щик на позначення осіб, напр.: виборець, обра

нець, виборниця, виборщик «особа, що за непря

мої виборчої системи обирається виборцями для 

виборів вищих представників влади» та суфікса 

суб'єктивної оцінки -к, напр.: мажоритарка, який 

додає дещо зневажливого та негативного вщно

шення до мажоритарної виборчої системи; при

єднанням до основи дієслова суфікса -нн, напр.: 

голосування, балотування, обрання, переголо

сування; приєднанням до основи прикметника 

суфікса -ість зі значенням абстрактності, напр.: 

обраність, виборність, партійність; приєднан

ням до основи суфікса -изм, напр.: мажорита

ризм, парламентаризм; або додаванням до осно

ви прикметника суфікса -ик на позначення осіб 

за характером діяльності, напр.: відкріпник, 

мажоритарник тощо. 

У творення термінів-прикметників відбувається 

приєднанням суфікса -н до запозичених основ анг

лійських прикметників, напр.: електоральний, 

елективний; шляхом приєднання цього суфікса 

до іменної основи, напр.: партійний, виборний 

тощо; або шляхом додавання до іменної основи 

суфікса-ськ, напр.: депутатський, мерський, пре

зидентський тощо. 

У творення термінів-дієслів відбувається дода

ванням до твірної основи суфікса -ува, напр.: 
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голосувати, балотувати, вотувати тощо. 

Загальна кількість термінів, утворених суфіксацією, 

у ТЛВП УМ становить 69 ТО (6, 1 %). 
У ТЛВП УМ у межах суфіксального способу 

словотворення слід особливо відзначити нульову 

суфіксацію, оскільки саме так утворився один 

із базових термінів досліджуваної термінології -
термін вибір (заст. до вибори), від якого флектив

на утворився сучасний термін вибори. 

Не притаманним ТЛВП АМ, але вживаним 

у ТЛВП УМ, є постфіксальний спосіб словотво

рення, який полягає в приєднанні до твірної основи 

постфіксальної морфеми. При творенні дієслів 

постфікс -ся додається до інфінітивного суфікса. 

Прикладами термінів, утворених постфіксацією, 

у ТЛВП УМ є балотуватися, переобиратися, 

переголосовуватися, кандидатуватися ( зага
лом 5 то (0,5%)). 

До лінійних моделей похідних ТО належать 
. . 

також складеш слова, що утворилися внасшдок 

складання двох або більше самостійних елементів 

мови (основ, слів, словосполучень) [8, с. 59]. 
Залежно від наявності або відсутності сполуч

ного елемента МІЖ компонентами складеного сло

ва складені терміни ТЛВП АМ та УМ поділяють

ся на дві групи: а) складені терміни, між компонен

тами яких немає сполучних елементів, та б) скла-
. . . . 

дею термши, МІЖ компонентами яких є сполучю 

елементи. 

Перша група представлена у ТЛВП АМ таки

ми структурними типами: 

N + N ---+ N: votiпg-тachiпe «машина для го
лосування», exit-poll «екзіт-пол»,роllіпg-Ьооth «ка
біна для голосування», veep-hипt «пошук канди

датури на посаду прем'єр-міністра», presideпt

тaker «впливова політична фігура, представник 

ділових або фінансових кіл, що може впливати 

на результат президентських виборів», doorbell
riпgiпg «обхід квартир та будинків агітаторами 

перед виборами»; Adj + N---+ V: blackball «Заба
лотувати, голосувати проти»; N + Adj ---+ Adj: party
doтiпated «Виборча кампанія, процесом висуван

ня кандидатів у якій керують партійні лідери, при 

цьому перемога кандидатш стає можливою зав

дяки дії місцевих партійних машин», caпdidate

ceпtered «виборча кампанія, у якій головний вплив 

на її хід має кандидат, а не партія від якої він бало-



тується»; N + Adj ---+ N: presideпt-elect «новообра
ний президент, який ще офіційно не вступив на по

саду», тayor-elect «новообраний мер, який ще 

офіційно не вступив на посаду»; Adj +N ---+ Adj: 
siпgle-seat «одномандатний», тиlti-party «багато

партійний», тиltі-тетЬеr «багатомандатний»; 

Num + N ---+ Adj: опе-hоиsе «однопалатний», two
party «двопартійний»; Adv + N ---+ N: by-electioп 
«додаткові вибори до парламенту», oиtvoter «ви

борець, що не мешкає в цьому виборчому окрузі», 

off-year «рік, у який не відбуваються основні по
літичні вибори (наприклад, президентські)»; 

Adv + V ---+ V: to oиtvote «мати перевагу в голо
сах, завдати поразки при голосуванні»; Adj + V ---+ V: 
to coипtervote «голосувати проти, перемогти біль-

. . 
ШІСТЮ ГОЛОСІВ» ТОЩО. 

У ТЛВП УМ корпус складених термінів, між 

компонентами яких немає сполучних елементш 

(інтерфіксів), складається як із ТО, утворених шля

хом словоскладання (юкстапозитів), так і з ТО, 

утворених шляхом основоскладання (композитів). 

Прикладами юкстапозитів можуть бути такі ТО, 

як інтернет-голосування, кандидати-клони, 

бюлетень-зразок, споживач-виборець, канди

дат-списочник тощо, що утворилися внаслідок 

поєднання двох іменників (N + N---+ N). За такою 
ж самою моделлю утворився єдиний композит, 

який є наслідком чистого складання основ без за

лучення додаткових способів словотворення (су

фіксації тощо). Цим композитом є термін відеого

лосування, між його компонентами немає інтер

фікса внаслідок того, що перший компонент ком-
. . . . 

позита є невщмшюваним словом І заюнчується го-

лосним (N + N---+ N). 
Решта композитів, між компонентами яких немає 

інтерфіксів, утворилися поєднанням основоскладан

ня із суфіксацією за такою моделлю: Adv + N + 
suffix + flexion ---+ А: багато мандатів ---+ багато
мандатний, багато партій ---+ багатопартійний. 

Прикладами цієї групи ТО, тобто складених тер-
. . 

мшш, МІЖ компонентами яких є сполучю елемен-

ти, у ТЛВП АМ можуть бути такі структурні типи: 

N + Prep + N---+ Adj: show-of-haпds (vote) «(голо
сування) руками»; N + Conj + N ---+ Adj: sittiпg-aпd
staпdiпg (vote) «(голосування) вставанням». 
У ТЛВП УМ ця група ТО представлена таким 

структурними типами: N + interfix + N---+ N: бло-
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кобудівництво, блокобудування, волевиявлення; 

Adj + interfix + РР ---+ Adj: новообраний. 
До цієї ж групи у ТЛВП УМ можна також від

нести композити, утворею поєднанням осново

складання з суфіксацією за такою моделлю: 

Num + interfix + N + suffix + flexion ---+ Adj: дві 
партії ---+ двопартійний, два мандати ---+ дво
мандатний, два бюлетені ---+ двобюлетеневий, 
одна палата ---+ однопалатний. 

Сполучними елементами українських термінів 

цієї групи є інтерфікси -о- та -е-. 

Загальна кількість термінів, утворених слово- або 

основоскладанням у ТЛВП АМ, становить 71 ТО 
( 4,8%), у ТЛВП УМ - 32 ТО (2,8%) відповідно. 

Слід зауважити, що спостереження над графіч

ною презентацією складених термшш в англійській 
. . . . . 

МОВІ демонструють МОЖЛИВІ ВІДМІННОСТІ в напи-

санні таких термшш: компоненти одного й того ж 

складеного терміна можуть писатися або разом, 

або через дефіс, однак це не впливає на семантич-
. . 

ну цІшсюсть такого термша. 

У корпусі складених ТО Т ЛВП АМ слід окре

мо відзначити фразові дієслова. Маючи роздільне 

написання, яке б мало свідчити про самостійність 

компонентів фразового дієслова в межах одиниці 

більшої за слово (наприклад, словосполучення), 

фразові дієслова все ж є нерозривними сполуками 

дієсшв ІЗ післяйменниками, що дає підстави вести 
. . 

мову про них, як про складеш слова, утворею ана-

літичним шляхом. Прикладами фразових дієслів 

у ТЛВП АМ можуть бути: to hold over «переходи
ти до наступного складу сенату у зв'язку з пере

обранням або внаслідок незакінчення терміну 

повноважень», to write іп «голосувати за кандида
та, додатково вписуючи його прізвище в бюлетень», 

to риt іп «Висувати кандидатуру», to vote throиgh 
«провести шляхом голосування», to sit for «пред
ставляти в парламенті (округ)» тощо. 

Абревіатури або складноскорочені утворення, 

у яких складаються не цілі слова або їхні основи, 

а частини слів, також відносяться до лінійних мо

делей дериватів [8, с. 59]. 
Поштовхом для утворення абревіатур та склад

носкорочених ТО передусім стала дія закону 

економії мовних засобів та мовленнєвих зусиль, 

що зумовлює прагнення надати широковживано

му поняттю більш коротку порівняно з вихідною 
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структурою багатокомпонентного терміна номіна

цію. Для англомовної ТЛВП притаманними є літерні 

абревіатури ініціального типу, напр.: First Past The 
Post - FPTP «британський термін на позначення 
виборчої системи відносної більшості», Single 
Transferable Vote - STV «різновид пропорційної 
системи з преференціями, за якої кандидат оби

рається абсолютною більшістю голосів у багато

мандатному окрузі», Proportional Representation 
Systeт - PRS «пропорційна система» тощо. 

Прикладами особливого типу компресивного 

словоскладання двох слів у ТЛВП АМ, який поля

гає в поєднанні початкової частини першого слова 

й кінцевої частини другого, є терміни gerryтander 

та klancandidate. Термін gerryтander утворений 
зрощенням імені винахідникаJеrrу й назви твари

ни salaтander, яка своєю формою нагадувала фор

му «нарізаного» губернатором виборчого округу. 

Слова Jerry та salaтander перебувають по відно
шенню одне до одного в сурядному зв' язку, отже, 

похідне gerryтander «особливий спосіб "нарі

зування" виборчих округів з метою надання пе

реваги окремим кандидатам чи певній партії» є 

безперечним телескопізмом. Похідний термін 

klancandidate не можна назвати власне телеско
пізмом із значною долею впевненості, бо слова, 

з яких складається дериват, поєднуються шдряд

ним зв'язком: Klan-backed candidate «кандида
тура на виборну посаду, яку відкрито або негласно 

підтримує Ку-Клукс-Клан». 

Прикладами складноскорочених слів у ТЛВП 

АМ, що виражають сучасні тенденції впливу вір

туального світу на життя людей, є новотвори 

e-caтpaigning «проведення виборчої кампанії 

в мережі Інтернет» та e-debate «проведення по
літичних дебатів в мережі Інтернет». Перший ком

понент цих дериватів е- - то скорочена форма сло

ва electronic, завдяки чому похідні з цим компо
нентом можна розглядати як складноскорочею 

утворення. Проте регулярна вживаність і препози

ційний характер скорочення е- надають певні 

підстави розглядати його як префікс, а похідне 

слово - як слово, утворене шляхом префіксації, 

а не абревіації. 

У термінології виборчих процедур української 

мови нами було зафіксовано лише декілька 

прикладів, так званих «складових» абревіатур, 
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що утворюються поєднанням початкових частин 

слів, напр.: виборча комісія - виборчком, тери

торіальна виборча комісія - тервиборчком, 

центральна виборча комісія - центрвиборчком, 

окружна комісія - окружком та літерні абреві

ації ініціального типу: Центральна виборча комі

сія - ЦВК, окружна виборча комісія - ОВК 

та дільнична виборча комісія - ДЕК, які мають 

регулярний характер. 

Загальна кількість абревіатур та складноско

рочених утворень у ТЛВП АМ становить 23 ТО 
(1,6%), у ТЛВП УМ - 9 ТО (0,8%). 

На відміну від лінійних моделей дериватів 

із вираженою похідністю, яка виявляється в лінійній 

членованості таких дериватів, нелінійні моделі 

дериватш характеризуються невираженою по

хідністю, тобто є нечленованими в словотвірному 

аспекті структурами; їхнім основним призначенням 

є транспонування слів однієї частини мови в іншу 

[8, с. 60]. До нелінійних моделей похідних відно
сяться ТО, утворені за допомогою конверсії. Кон

версія зумовлює зміну граматичної парадигми сло

ва, синтаксичних ознак і загального категорійного 

значення при збереженні чи зміні поняттєвого 

ЗМІСТУ . 

Творення ТО за допомогою конверсії у ТЛВП 

АМ відбувається у двох напрямках: від іменника 

до дієслова й навпаки - від дієслова до іменника. 

Прикладами першого типу дериватів, що утво

рилися внаслідок транспозиції іменників у дієслова 

(N ---+V), можуть бути: seat «місце в парламен
ті» ---+ to seat «надавати місце, проводити до ви
борного органу (парламенту)», сатраіgп «Вибор

ча кампанія»---+ to сатраіgп «проводити виборчу 
кампанію», slate «список кандидатів» ---+ to slate 
«заносити в список кандидатш, висувати кандида

туру», vote «голосування»---+ to vote «голосувати», 
stитр «агітаційна поїздка країною» ---+ to stитр 
«Здійснювати агітаційні поїздки країною (про кан

дидата під час виборчої кампанії)» тощо. 

Другий тип дериватів, що утворилися внаслідок 

транспозиції дієслів в іменники (V ---+ N), представ
лений такими термінами: to canvass «агітувати 
за кандидата шляхом бесід із виборцями» ---+ 
canvass «передвиборча агітація шляхом проведен
ня бесід із виборцями; офіційний підрахунок 

голосів», to hold over «переходити до наступного 
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складу сенату у зв'язку з переобранням або вна- способу в утворенні термінологічних одиниць до

слідок незакінчення терміну повноважень» ---+ сліджуваної термінології в російській мові та її 

holdover «переобрання на новий термін або перехід зіставленні з англійською та українською мовами. 

до наступного складу парламенту внасшдок неза

кінчення терміну повноважень», to write іп «голо
сувати шляхом додаткового внесення пр1звища 

кандидата до виборчого бюлетеня» ---+ write-in «го
лосування за кандидата, пр1звища якого немає 

у виборчому бюлетені, шляхом додаткового вне

сення його до списку», to tиrn over «втрачати при
хильність виборців на користь іншої партії» ---+ 
tиrn-over «втрата партією прихильності й голосів 

виборців на користь іншої партії» тощо. 

Також нами було виявлено єдиний приклад пе-
. . 

реходу ДІєслова в прикметник, а згодом у 1менник 

(V---+ А---+ N): to elect «обирати» ---+ elect «обра
ний»---+ elect «обранець». 

Спостереження над фактичним матеріалом 

Т ЛВП АМ засвідчують більшу продуктивність 
. . . . 

переходу 1менниюв у ДІєслова при твореню термшш 

за допомогою конверсії, ніж навпаки. Загальна 

кількість ТО, утворених цим способом у ТЛВП АМ, 

становить 34 ТО (2,3%). 
У творення термінів за допомогою конверсії 

не притаманне ТЛВП УМ, що пояснюється синте

тичним характером української мови. Нами було 

виявлено лише два випадки субстантивації термі

на-прикметника та терміна-дієприкметника, зафік

совані в тлумачному словнику сучасної україн

ської мови: виборний «особа, обрана голосуван

ням для виконання певних обов'язків» та обрані 

«обранці», а також два приклади ад'єктивації 

термінів-дієприкметників: вибраний і обраний. 

Підводячи підсумки проведеного досліджен

ня, зауважимо, що загалом завдяки словотюрному 

способу термінотворення в досліджуваній термі

нології англійської мови було створено 3 23 ТО 
(22,0% від загальної кількості ТО), а в українській 
мові - 215 ТО (19, 1 % від загальної кількості ТО), 
що свідчить про приблизно однаковий ступінь про

дуктивності цього способу термінотворення в обох 

мовах. Перспективу наших подальших наукових 

розвідок вбачаємо у вивченні ролі словотвірного 

СПИСОКУМОВНИХСКОРОЧЕНЬ 

N - іменник, V - дієслово, Adj - прикметник, Adv -
прислівник, РР - пасивний дієприкметник, Num -
числівник, Prep - прийменник, Conj - сполучник. 
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СИМВОЛІЧНІСТЬ МАС-КУЛЬТУРНОГО ТЕКСТУ 

В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ДОСЛЩЖЕНЬ 

А. О. Коваленко (Херсон) 

У статті проведене детальне дослідження поняття символу, а також його базових характеристик. З огляду 

ретроспективного вивчення аналізується зв' язок семіотичної структури та мови як носія культури. На основі 

висновків даного пошуку було проведено короткий аналіз семіотичної системи, притаманної жанру інтерв'ю 

у мас-культурному дискурсі американської та російськомовної української публіцистики, були також виок

ремлені певю юдмінності у них, які свідчать про можливість їх подолання та використання під час перекладу. 

Ключові слова: етнос, знак, культура, ментальність, переклад, семіотична система, символ. 

Коваленко А.О. Символичность масс-культурного текста в аспекте переводоведческих исследо

ваний. В статье проведено детальное исследование понятия «символ», а также его базовь1х характеристик. 

С позиций ретроспективного изучения анализируется связь между семиотической структурой и язь1ком как 

носителем культурь1. На основании вь1водов данного поиска бьш проведён короткий анализ семиотической 

системь1, свойственной жанру интервью в масс-культурном дискурсе американской и русскоязь1чной укра

инской публицистик, и бьши обнаружень1 некоторь1е отличия в них. Предложен вь1вод о возможности пре

одоления и использования зтих отличий в процессе перевода. 

Ключевь1е слова: знак, культура, ментальность, перевод, семиотическая система, символ, зтнос, 

Kovalenko А.О. Symbolism of the mas-cultural text in the aspect of translation studies. The article 
highlights the results of the investigation of the concept of symbol and its basic characteristics. Retrospective 
analysis of а semiotic structure and language as а culture bearer is conducted. As а result of the theoretical 
overview, а brief comparative analysis of the American and Ukrainian mass culture's interview was presented. 
Several differences in those two semiotic systems were revealed. The article presents the conclusion about the 
possibility of overcoming these differences and their adequate transcoding in translation. 

Кеу words: culture, ethnos, mentality, translation, semiotic system, sign, symbol. 

Життя кожної окремої людини нерозривно 

пов' язане з життям його мови як у синхронічній, 

так і у діахронічній перспективі. Картина світу кож

ної особистості в рамках певного соціуму фор

мується на базі притаманних її оточенню уявлень, 

звичок, традицій, асоціацій. Всі ці деталі так чи 
. . . 
шакше проявляються у виглядІ системи симвоЛІв. 

Метою статті виступає дослідження символу 
. . 

та симвоЛІки в етнокультурному аспектІ. 

Завдання нашого дослідження полягає у де

тальному вивченні самого поняття символу та його 

залежносп вщ етючних характеристик мови, а та-
. . 

кож анаЛІзІ стиЛІстичних та структурних семюгич-

них систем, пошук способів їх компенсації засоба

ми іншої мови та використання цих відмінностей 

шд час перекладу. 
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Поняття символіки постає об'єктом досЛІ

дження багатьох наукових дисциплін від матема

тики та біології до лінгвістики та філософських по

шуків. Значення символу у багатьох словниках, 

зокрема європейських, визначають як певний пред-
. . 

мет, явище чи ДІЮ, яка репрезентує шше явище, 

причому цей процес пов' язу ється з певною низкою 

асоціацій [ 1; З; 11]. Однак таке визначення досить 
. . 

розпливчасте та не дає чпкого розумшня природи 

символу та зокрема його взаємозв'язку з понят

тям знаку. В цьому плані досить корисним вияв

ляється дослідження Ф. де Сосюра та Ч. Пірса 
. . . . 

в галузІ семютики та сшввщношення саме цих двох 

понять - знаку та символу. У своїй статті А. О. Ро

мановська [8], провівши глибокий аналіз концепцій 
обох авторів, доходить висновку про їх різке про-



тиставлення у розум1нн1 поняття символу. 

Відмінності, в першу чергу, пов'язані зі зв'язком 

м1ж поняттями символу та знаку та умотивова

ності поняття символу. Так, за твердженням 

Ч. Пірса, символ виступає певною мірою різнови

дом знаку, повністю позбавленим референтної умо

тивованосп. 

У той час як символ Ф. де Сосюра взагалі 

не може бути представлений як знак, що пов'я

зане саме з умотивоваюстю поняття символу, 

Ф. де Сосюр стверджує про обов'язковий зв' язок 

означувального та означення, а отже шдкреслює 

неможливість цілковитої довільності знака, що в ас-
. . . . . 

пекп досшджень у галуз1 шнгюстики та перекла-

дознавства надає перспективу для пошуку в сфері 

обrрунтування стосунку означувального символом 

явища та, таким чином, розробку шляхів передачі 

того чи іншого символу засобами іншої мови. 

Про умотивованість знаку також твердить 

О.С. Ахманова у своєму словнику, підкреслюючи 

вмотивованість зв' язку символу, який він ототож

нює, зі знаком та референтом [1]. У цьому плані 
релевантними вбачаються дослідження Ю.М. Лот

мана, пов' язані зі взаємозв'язком між планом 

змісту та планом вираження символу. Зокрема, 

автор доходить висновку про непроектованість 

плану вираження на план змісту, який формує 

природу комунікативного функціонального зна

ка. Зміст лише мерехтить через вираження, 

а вираження лише натякає на зміст [4]. При 
цьому Ю.М. Лотман підкреслює залежність ви

значення символу від специфіки кожної семіотич

ної системи, в якій він функціонує. 

У рамках нашого дослідження всі вищезазна-
. . 

чеш твердження дають шдстави визначити сим-

вол як предметний образ, який на базі певних 

асоціативних, гносеологічних або інших зв' язків 

репрезентує поняття або явище. Такі зв'язки 

в обов'язковому порядку вмотивовані або приро

дою означувального, або структурою символу, або 

характером семіотичної системи, в якій з' являється 

та функціонує символ. Останнє твердження вияв-
. . 

ляється значною м1рою актуальним в аспект~ 

перекладознавчих досліджень, а особливо пошуку 

в галузі перекладу мас-культурних текстів. Щодо 

характеристик семіотичної системи, тут нам хоті

лося б відзначити два базових аспекти, що впли-

ЗІСТАВНІ СТУДІЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО 

. . . 
вають на симвошку: етнокультурю та менталью 

утворення, а також індивідуальні фактори, які зна

ходять своє відображення у символі. 

Зокрема, О. О. Потебня, досліджуючи символи 

в народно-епічній творчості, відмічав, що тільки 

з точки зору мови можна впорядкувати сим

воли відповідно до поглядів народу, а не сва

вілля того, хто пише [б]. Автор одним з перших 

запропонував розглядати симвошку з точки зору 

лінгвістики, базуючись на знаннях про побут наро

ду - носія мовного оточення, в якому функціонує 

символ. 

У своїй статті АС. Собільска [9], спираючись 
на дослідження О.М. Леонтьєва та О.Ю Артемьє

вої, стверджує важливість семіотичної системи 
. . 

у передач~ культурного досвщу та знань, при цьо-

му підкреслюючи, що образ світу, який є осново

положним компонентом культури етносу, дозволяє 

суб'єкту самостійно працювати з реальністю. 

Авторка не виключає важливість суб'єктивних 

уявлень та особистісного досвіду людини у цій 

схемі утворення семіотичної системи. Цю схему 

вона розділяє на поверхневий та ядерний рівні, при

чому до поверхневого ршня належать ауто

та гетерорівневі уявлення відносно представ

ників інших етнічних груп, а до ядерних - влас

не етнічна картина світу [9, с. 135]. 
Іншими словами, авторка стверджує, що осо

бистісна картина світу формується на базі куль

турно-етючного оточення людини, а тому можна 

говорити і про залежність семіотичної системи, 

яка rрунтується на картині світу та архетипах, 

етнокультурних уявленнях та ментальності певної 

культурної, етнічної, національної групи. 

О.В. Шелестюк пропонує уявлення про сим

волізм лексеми у вигляді символічної аури, 

яка формується на базі традиційних для культури 

асоціацій [10]. Прошарків такої аури може бути 
. . . . 

декшька 1 актуашзуються вони залежно вщ кон-
тексту, в якому використовується лексема, а тому 

кожна лексема може нести в собі не одне симво

лічне значення. Для носія мовної культури всі 

ці символічні значення зазвичай апріорі знайомі, 

але що робити, якщо всіх їх необхідно передати 

засобами іншої лінгвальної системи, адже в дано

му випадку йдеться не про звичайну полісемію, 

але про цілий пласт архетипних значень, які необ-
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хідно або експлікувати, або інтерпретувати, або 

компенсувати, адже в іншому випадку текст буде 

частково, або й повністю неадекватно представ

лений, а отже переклад його буде неякісним. 

М.К. Мамардашвілі та А.М. П'ятигорський 

у своїй роботі стосовно символу та свідомості 

стверджують, що культура уособлює те, що куль

тивує об'єктивно направлений автоматизм 

мислення [5, с. 193]. Тобто культура авторами 
розуміється як зроблене щось без розуміння, ме

ханічно [5, с. 192]. Це твердження, в першу чергу, 
пов'язано саме з ядерними, тобто базовими еле

ментами культури, які людина сприймає безсвідо

мо, як-то кажуть «вбирає з молоком матері». 

До таких базових елементів культури автори так 
. . 

само включають 1 симвошку, яка одночасно слу-
гує базисом для дослідження найрізноманітніших 

ідеологічних елементів певної культури. У роботі 

М.К. Мамардашвілі та А.М. П'ятигорський роз

межовують первинний зміст, що формується 

на рівні структури свідомості, та вторинний зміст, 

що утворюється в результаті символізації. Така 

схема запропонована для детального розгляду 

художніх текстів, які належать певній культур11 мо

жуть називатися класичними для неї. У даному 

аспекті йдеться про систему ідей, репрезентова

них за допомогою символічного апарату. Процес 

трактування цього симвошчного апарату дозволяє 

зрозуміти, що «лежить» за ідеями, тобто зрозумі

ти глибинний зміст символів на рівні свідомості, 

яка формує внутрішній глибинний план ідеології 

певної культури [5, с. 123]. 
Для перекладознавчих досліджень взаємозв'я

зок символіки та культури становить особливий 

інтерес. На практиці у процесі трансформації будь

якого типу тексту з однієї лінгвальної системи 

в іншу ми, по суті, займаємося інтерпретацією 

не тшьки поверхових денотативних значень ком

понентів, але, в першу чергу, всіх глибинних змісто

вих одиниць перекладу, особливо якщо вони пред

ставляють собою символи. І чим більше таких 

компонентів буде ретрансльовано, тим правдиві

шим і адекватнішим, а тому і більш якісним буде 

переклад. Щодо літератури, орієнтованої на масо

вого читача, особливо текстів художніх або публі

цистичних, така семютична система набуває 

досить широкого розгалуження. 
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Для того щоб перекладач, який, в першу чергу, 

має бути інтерпретатором змісту, зміг чітко виді

лити зв'язок символу та означувального ним яви

ща, предмету, дії, тощо, він має бути добре знайо

мим з глибинними архетипами мови, а точніше, 

культури тієї мови, перекладом з якої він займаєть

ся. М.К. Мамардашвілі та А.М. П'ятигорський, 

зокрема, стверджують, що кожна культура - це 

індивідуальний тип співвідношення символізму 

та мовності [5, с. 124]. Це явище автори пов'я
зують з тим, що, незалежно від характеру мовної 

матерії [термін М.К. Мамардашвілі, А.М. П'яти

горського], як при синхронному розгляді, так і в істо

ричний перспективі, масштаб використання сим

волів буде різнитися. Автори підкреслюють, що 

в даному контексті з 'являється можливість куль

турної ситуації; всередині якої сфера викорис

тання мови була б не тільки відмежована, але 

і, так би мовити, була б дуже чітко об'єктив

но зорієнтована. Це означає, що мова викори

стовувалась би там у зв 'язку з певними куль

турними об 'єктами, і ми могли б спостеріга

ти групу культурних об 'єктів, у зв 'язку з якими 

мова взагалі не використовувалася, і в яких 

(і для яких) використовувалися б тільки сим

волічні утворення [5]. Така група суто символіч
но репрезентованих об' єктів найчіткіше прослідко-

. . 
вується на приклад~ мас-культурного пласту творш, 

а особливо публіцистичних, які спрямовані швид

ше на поверхове читання, ніж на глибинний літера

турознавчий аналіз, та не претендують на високу 

естетичну цінність. Такі тексти найчастіше вико

ристовують символи, притаманні культурі тієї мов

ної ситуації, в якій вони функціонують, та які бу-
. . . . 

дуть настшьки зрозумшими адресатою, що вш 

навіть не задумається над їх інтерпретацією, а ад

ресант, у свою чергу, зможе представити той блок 

інформації, який він хотів передати читачеві. 

У цьому аспекті певного значення набуває 

спільна стаття М.О. Новикової та О.В. Барабан, 

де автори звернулися до теми функціонування сим

воліки в мас-культурних текстах. Автори зазнача

ють, що жанри масової культури не тільки в обо

в'язковому порядку містять в собі символи, але 

й у багато чому визначаються, структурують

ся своєю символічною системою [7, с. 163]. Це 
явище пов' язане з актуалізацією в таких текстах 



мета-авторської «пам'яті культури», що базуєть

ся на символщ1, а тому мас-культура, викорис

товуючи символіку, прямо спирається не на 

книжкова-авторську, а радше на фольклорну 

традицію [там само]. 

У своєму дослідженні М.О. Новикова та 

О.В. Барабан базувалися на літературному жанрі 

детективу. Ми ж спробуємо, спираючись на їх 

досвід, розглянути тексти публіцистичного стилю, 

що також належать до сфери мас-культури. 

Матеріалом обрано жанр інтерв'ю, який у рамках 

мас-культурного дискурсу має свої особливості 

як у зовнішній архітектоніці, зокрема, формі орга

нізації тексту, так і у сюжетних та смислових 

характеристиках. 

У першу чергу звернемось до хронотопу, а саме 

до символіки місця дії. Ми виділяємо у структурі 

хронотопу символіку «свого/чужого» простору. 

Спираючись на фольклорні традиції, можемо по

бачити, що свій світ завжди позитивний в той час 

як чужий - або різко негативний, або так само різко 

позитивний. Розпізнати чужий світ, перетнув

ши межі свого світу, означає вступити з ним 

в боротьбу та перемогти [7, с. 164]. 
Зазвичай зустріч респондента та інтерв'юера 

відбувається в кафе або ресторані. Опис місця 

зустр1ч1 виконує важливу роль у вступному СЛОВІ 

інтерв'юера, а інод11 на початковому етапі розмо

ви. Локація представляється у дрібних деталях, 

що надає зачину розмови ефект невимушеності, 

а основний персонаж ніби наближається до чи

тача. Відмітимо, що такий ефект підсилюється 

у чолоВІчих виданнях, адже в них досить часто 

інтерв'юер зустрічається з респондентом на його, 

респондента, території. Для підкріплення цього 

ефекту так само використовується мова самого 

персонажа. Зазвичай вона насичена якщо не вуль

гаризмами, то принаймні лексикою, що належить 

до розмовного ужитку. Таким чином, читач має 
. . 

змогу зазирнути за меж1 чужого для нього сВІту, 

та ніби стати «своїм серед чужих», тобто читач 

ніби перетинає символічну межу між буденним 

СВІТОМ звичного для нього оточення та поринає 
. . . 

у СВІТ моди, стилю, юно, театру, штератури, тощо. 

При цьому, якщо порівнювати ті самі тексти у ро

сійськомовних виданнях, у тому числі українських, 

та їх оригінали в англомовних виданнях, як правн-

ЗІСТАВНІ СТУДІЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО 

ло, автор перекладеного інтерв'ю не наближає сво

го читача настільки близько, як в оригінальному 

тексті. Це в першу чергу проявляється знову ж 

таки у МОВІ персонажа: вона значно менше наси

чена еліптичним конструкціями, або такими, 
. . 

що вщверто порушують синтаксичю правила; вуль-
. . . 

гаризми зустр1чаються, але рщше; стишстично 

забарвлена лексика замінюються нейтральною 

або й взагалі передається книжковою. 

При тому, що читач має змогу перетнути сим

волічну межу між своїм та чужим простором, 

інтерв'юер наділяє свого персонажа, тобто респон

дента, символікою виключності. Цей тип символі-
. . . . 

ки досить рщко актуашзується на лексичному ршю, 

адже автор не каже, що респондент найкращий, 

найгарніший, найрозумніший, тощо. Натомість 
. . . 

на персонажному ршю анашзу тексту ми можемо 

помітити, що головний герой тексту належить 

до відомої родини, або є свідком надзвичайних 

подій, автором виняткових ідей, тощо. Крім того, 
. . . 

симвошка виключносп проявляються у зовюш-

ньому зображенні персонажів: одяг, аксесуари, 

взуття - все це належить до певної марки або брен

ду, який для читача зазвичай має бути відомим. 

Тексти маскультури апріорі мають на меті охо

пити якнайширше коло читачів, а тому в них вико

ристовуються назви вщомих марок, що можуть 

привернути увагу. У такий спосіб акцентується 

як сама марка, так і той, хто її використовує. Од

нак, якщо брати до уваги російськомовні перекла

ди в українських виданнях, досить часто для 

читача бренди можуть бути не настільки відоми

ми, або й зовсім незрозумілими. При цьому пере

кладач не вдається до адаптації або експлікації, 
. . . 
1 у переклад~ знову ж таки, як 1 у випадку з мовою 
персонажу, головний герой інтерв'ю віддаляється 

від читача. З огляду на те, що контакт відбуваєть

ся при вторгненні у чужинний світ, зв' язок між цими 

двома суб' єктами комунікативного акту стає 

щільнішим, адже світ протагоніста російськомов

ного більш чужинний читачеві, ніж світ англомов

ного. Іншими словами, читач знову і знову перети

нає символічну межу «свій/чужий», і символічна 

система насичується новими асоціативними зв' яз

ками. 

Загалом схему контакту у даному типі ін

терв'ю можна відобразити у такий спосіб: респон-
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дент - інтерв'юер - читач. Таким чином інтерв'ю

ер стає ретранслятором не тільки загальної теми 

бесіди між ним та респондентом, але й сполучною 

ланкою між респондентом та читачем. Ця особ

ливість виступає однією з базових характеристик, 

що виділяє мас-культурне інтерв'ю серед інших його 

видів. Інтерв'юер, він же автор тексту, може дозво

лити собі деякі вольності, як-ог, наприклад, зробити 

уточнення, запропонувати власну думку, що, якщо 

взяти до уваги переклад, можуть видаватися за 

погляди головного персонажа інтерв'ю. 

Таким чином, можна зробити висновки про 
. . . 

р1зницю у структур~ симвошки англомовного 

та російськомовного інтерв'ю дискурсу мас-куль

тури. Ця різниця, у першу чергу, проявляється 

у співвідношенні свого та чужого: в російськомов

ному тексті світ персонажа більш чужинний чита

чеві. З огляду на взаємозв'язок семіогичної сис

теми з етнічними та соціально-ментальним особ

ливостями культури, мова якої використовуєть

ся у тексті, ми дозволимо собі стверджувати, 

що інтерв'ю російськомовного мас-культурного 

інтерв'ю, притаманного нашій ментальності, поси-
. . 

лення симвошзму чужинного є певною м1рою спо-

собом акцентуації деталей та образів. При цьому 

відбувається контакт між двома культурами (куль

турою оригіналу та мови перекладу): з однієї в іншу 

переходять певні поняття, що одразу ж оброста

ють певною низкою асоціацій та прошарків симво

лічної аури, якщо говорити термінами О.В. Шеле

стюк. Ефект чужинності досягається як за допо

могою лексичних, так 1 контекстуальних складо
вих та вдалого використання їх автором чи то пе

рекладачем тексту. 

Перспективність нашого дослідження вба

чаємо у подальшому пошуку відмінностей у семі

огичних системах двох культур та способів вико

ристання їх під час перекладу. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПЩХОДИ 

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 

ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 

ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ КОНФЛІКТУ 

Я.В. Довгополова, канд. пед. наук (Харків) 

Стютя присвячена новітнім теоретичним та практичним підходам до проблеми формування готовності 

майбутніх викладачів до розв'язання конфлікту. На основі аналізу методичної й педагогічної літератури виз

начено сутність, структуру та чинники готовності майбутніх викладачів до розв'язання конфлікту; розробле

но й апробовано тренінговий курс з формування готовності майбутніх викладачів іноземних мов до розв' я

зання конфлікту. 

Ключові слова: готовність, конфлікт, розв'язання конфлікту, тренінговий курс, формування готовності. 

Долгополова Я.В. Теоретические и практические подходь1 к проблеме формирования готовности 

будущих преподавателей к разрешению конфликта. Статья посвящена новейшим теоретическим и прак

тическим подходам к проблеме формирования готовности будущих преподавателей к разрешению конфлик

та. На основе анализа методической и педагогической литературь1 определена суть, структура и факторь1 

готовности будущих преподавателей к разрешению конфликта; разработан и апробирован тренинговь1й курс 

по формированию готовности будущих преподавателей иностраннь1х язь1ков к разрешению конфликта. 

Ключевь1е слова: готовность, конфликт, разрешение конфликта, тренинговь1й курс, формирование го

товности. 

Dovgopolova Ia.V. Theoretical and Practical Approaches to the Problem of Formation of Future Teacher 
Readiness for Conflict Resolution. The article focuses on the latest theoretical and practical approaches to the 
problem of formation of future teacher readiness for conflict resolution. On the basis of analysis of methodological 
and pedagogical literature the essence, structure and factors of future teacher readiness for conflict resolution are 
determined; the training course on formation of readiness of future foreign language teachers for conflict resolution 
is developed and tested experimentally. 

Keywords: conflict, conflict resolution, readiness, readiness formation, training course. 

В умовах соціально-економічної трансформа

ції суспільства неминуче зростають напруженість 

і конфліктність у міжособистісних стосунках у всіх 
. . 

верствах населення, зумовлею недостатньою шд-

готовкою особистості до конструктивної взаємодії 

в різних сферах суспільного життя. 

Сучасний етап розвитку професійно-педагогіч

ної освіти потребує підвищення відповідальності ви-
. . 

щих навчальних закладш за виховання та пщготовку 

© Довгополова Я.В., 2015 

молоді до реалій життя, її спроможності адаптува

тися до постійних змін у суспільстві, які супровод

жуються стресами і конфліктами. 

Актуальність дослідження зумовлена недо

статнім рівнем готовності майбутніх викладачів 

до розв'язання конфліктів, що виявляється, зокре

ма, у невмінні керувати своїм емоційним станом, 
. . . . 

у недостатньому ршю толерантносп по вщношен-

ню до думки, відмінної від власної, у нездатності 
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вести діалог у рамках конструктивної суперечки 

тощо. Водночас необхідно зазначити, що недостат

ньо досліджено чимало аспектів проблеми кон

флікту, а також майже не досліджена проблема 

формування готовності розв'язувати конфлікти 

в межах професійної компетентності викладача іно

земних мов. 

Об'єкт дослідження - процес професійної 

підготовки майбутніх викладачів у вищих навчаль

них закладах. 

Пр ед мет дослідження - підготовка майбутніх 

викладачів до здійснення діяльності із запобігання 

і розв'язання конфліктів. 

Мет а дослідження полягає в теоретичному 

обrрунтуванні педагогічних основ запобігання й 

розв'язання конфліктів у ВНЗ та експеримен

тальній перевірці системи формування готовності 

майбутніх викладачів іноземних мов до розв' язан

ня конфлікту. 

Матеріал дослідження включає проблеми виз

начення сутності конфлікту та їх причин (А.Я. Ан

цупов, С.М. Ємельянов, Б.І. Хасан, А.І. Шипілов 

та ін.); питання професійної підготовки фахівців до 

розв'язання конфліктів (Є.О. Варлакова, О.С. Дзя

на, О.Г. Карпенко, В.В. Лазарєва, В.А. Сластьонін, 

І. Холковська та ін.) 

Конфліктні форми поведінки як реальність сьо

годення займають значну частину нашого життя, 

а отже, потрібно якомога раніше здобути знання 

про закономірності конфліктної взаємодії, навчити

ся керувати конфліктом, зробити його конструктив

ним, уміти володіти своїми емоціями, які б пере

стали руйнувати наш внутрішній і зовнішній світ. 

Проблема конфлікту та його руйнівного впливу 

є однією з актуальних проблем сьогодення, а її ви

рішення потребує не тільки певних знань, а й наяв

ності відповідних цінностей людини, бажання без

конфліктно та конструктивно вирішувати життєві 

ситуації. 

Аналіз науково-методичної літератури показав, 

що природа виникнення та розвиток конфліктів, 

шляхи і способи їх розв'язання цікавили мислителів 

усіх часів. Проте необхідно констатувати, що лише 

на межі ХІХ-ХХ століть конфлікти стали предме

том спец~ального вивчення. 

На підставі аналізу літературних джерел розк-
. . . . 

риваються р1зНІ шдходи до тлумачення сутносп 
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конфлікту, а також до його визначення. Так, відо

мий російський дослідник Б.І. Хасан визначає 

конфлікт як таку специфічну організованість діяль

ності, у якій суперечність утримується в процесі 

його (конфлікту) вирішення [8, с. 8]. 
На думку С.М. Ємельянова, конфлікт - це відно

шення між суб'єктами соціальної взаємодії, яке ха

рактеризується їхнім протиборством на основі про

тилежно спрямованих мотивів чи суджень [4]. 
А.Я. Анцупов та А.І. Шипілов визначають кон

флікт як найбільш гострий спосіб вирішення зна

чимих протиріч, які виникають у процесі взаємодії; 

він полягає, на їх погляд, в протистоянні суб' єктів 

конфлікту і звичайно супроводжується негативни

ми емоціями. Таким чином, необхідними атрибу

тами конфлікту є негативні почуття і протидія 

суб' єктів [ 1]. 
Доведено, що по суті не можна дати дефініцію 

конфлікту, яка не суперечила б жодному підходу 

до нього, ми вважаємо, що це зумовлено такими 

факторами: а) конфлікт охоплює різні явища, 

які значною мірою відрізняються між собою; 

б) конфлікт досліджується різними науками і 

в) у рамках навіть однієї науки існують різні підхо

ди до тлумачення сутності конфлікту. 

У нашому дослідженні конфлікт розуміється 
. . 

як зпкнення протилежно спрямованих, несум1сних 

один з одним тенденцій у свідомості окремого інди

віда, у міжособистісних взаємодіях індивідів або 

груп людей. 

Проблемою готовності до різних видів діяль

ності науковці стали займатися відносно нещодав

но (з кінця 50-х - початку 60-х років ХХ ст.), по-
. . . 

значаючи термш «готовНІсть» через «пильНІсть», 

«мобілізацію», «налаштованість», «боєготовність». 

Результати аналізу наукових праць з проблеми до

слідження, присвячених формуванню готовності, 
. . 

свщчать про те, що до цього часу єдиного розумш-

ня поняття «готовність» у науковій літературі 

не існує. Дослідники визначають готовність як 

установку (Д. Узнадзе), особливий особистісний 

стан (В.А. Сластьонін), стан (О. Сліпушко, В. Яре

менко), сукупність психологічних характеристик 

(В.В. Лазарєва) та ін. [12; 7; 10; б]. Як бачимо, по
няття готовності неоднозначне й не одновимірне. 

Вагомими для нашого наукового пошуку є думки 

О.Г. Карпенко. Науковець зазначає, що <<Не можна 



особистість ... розглядати поза контекстом її про
фесійної діяльності, уявлення про яку постійно 

змінюється. Постає потреба скорегувати діяль

нісну складову професійної готовності... Тому 

нового розвитку набуває функціональний підхід 

до аналізу професійної діяльності і готовності 

до неї, що дозволяє визначити «готовність» як умо

ву успішного виконання діяльності, вибіркову 

«прогнозуючу активНІсть», що налаштовує орга

нізм, особистість у цілому на майбутню діяльність» 

[5, с. 285]. 
Украй важливими і цікавими видаються нам ідеї 

. . . . . 
науковцш, яю досшджують готовНІсть студентш 

до певного виду професійної діяльності, зокрема 

готовність студентів до розв'язання конфліктів 

у професійній діяльності. 

Так, Є.О. Варлакова готовність до розв'язання 

конфліктів трактує як стійку систему професійно 

важливих якостей особистості, її досвід, знання, 

навички, вміння, необхідні як для конструктивного 

розв'язання конфліктів у життєдіяльності людей. 

Її позитивні риси - відповідність структури змісту 
та умовам професійної діяльності, легкість актуа

лізації та включення під час розв'язання конфліктів 

тощо [2, с. 125]. 
І. Холковська акцентує увагу на такому ро

зумінні готовності майбутніх учителів до поперед

ження і розв'язання конфліктів. Зміст цього фено

мену полягає у «вмінні займати конструктивну 

позицію у професійній діяльності за умов розгор

тання конфліктної ситуації, прагненні дотримува-
. . . . 

тися установок 1 правил д~алопчного сшлкування, 
вмінні реалізувати всі етапи керівництва конфлікт

ними ситуаціями (діагностика конфлікту, прогнозу

вання особливостей його розвитку, попередження, 

власне конфліктна взаємодія, розв'язання проблем

ної ситуації» [9, с. 201]. 
На думку О.С. Дзяни, конфліктологічна го

товність майбутніх фахівців полягає в здатності 

розв'язувати конфлікти в професійному середо

вищі, вмінні розуміти конфлікт та управляти ним, 

Л/НГВОДИДАКТИКА 

оцінювати конфліктну ситуацію та прогнозувати 

її наслідки, діагностувати на початковій стадії ви

никнення конфлікту, попереджати його або вирішу

вати конструктивним способом [З, с. 7]. 
Р. Бейкал та Б. Уортерс дають своє визна

чення поняттю «готовНІсть до попередження та 

розв'язання конфліктів», а саме: це розуміння 
. . . 

динам1ки переговорш МІЖ окремими людьми чи гру-

пою у стані конфлікту та розуміння того, як досяг

ти взаємної згоди [11, 13]. 
Переконані, що визначити сутність готовності 

майбутніх фахівців до розв'язання конфліктів у про

фесійній діяльності можна лише за умови достат

ньо rрунтовного аналізу та врахування особливос

тей професійної діяльності цих фахівців в окресленій 

цариm. 

Підсумовуючи, вважаємо за необхідне презен

тувати власну дефініцію та структуру готовності 

майбутнього викладача до попередження кон

фліктів у професійній діяльності. 

Готовність майбутнього викладача до роз

в'язання конфліктів являє собою інтегративну 

якість особистості, що характеризується наяв

ністю потреби особистості у безконфліктній взає

модії під час виконання професійних функцій та ус

відомленим прагненням і спрямованістю на її орга

нізацію; високим рівнем оволодіння конфліктоло

гічними знаннями, необхідними для попередження 

конфліктів у професійній діяльності; сформованістю 

умінь попередження конфліктів (комунікативно

мовленнєві, організаційно-управлінські, морально

етичні), емоційного інтелекту й рефлексії. Вона 

є основою активної професійної позиції педагога, 

яка спонукає до мінімізації кількості конфліктів 

у професійній діяльності та сприяє їх конструктив

ному вир1шенню. 

У структурі готовності майбутніх викладачів 

до розв'язання конфліктів можна виділити наступні 

компоненти: 1) мотиваційний, 2) когнітивний; 
З) операційний; 4) комунікативний; 5) емоційний 
(табл. 1). 
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Таблиця 1 
Зміст і показники готовносп майбутніх викладачів до розв'язання конфліктів 

Компоненти готовності Показники готовності 

МОТИВАЦІИНИИ • Позитивне, неупереджене ставлення викладача до 
(сукупність мотивів, що зумовлюють конфліктів, готовність їх розв' язати; 

позитивне ставлення викладача до коп- • значущість мотивів конструктивного розв'язання конфлік-
структивного розв'язання конфліктів) тів в ієрархії мотивів професійної діяльності викладача. 

КОГНІТИВНИИ • Знання особливостей конфліктів, їх видів, причин 
(сукупність знань про зміст, прояви, 

. . . 
виникнення, динам1ки та наслщюв; 

стратегії розв'язання конфліктів) • знання основних стратегій і тактик розв'язання конфліктів . 
ОПЕРАЦІИНИИ • Уміння здійснювати психологічний аналіз конфліктних 
(сукупність умінь та навичок, ситуацій; ініціативно реагувати на ситуацію загострення 

що дозволяють конструктивно конфліктів з метою їх конструктивного розв'язання; 

розв'язувати конфлікти у безпосередній • уміння використовувати стратегії конструктивного 
взаємодії із студентами) розв'язання конфліктів; 

. . 
• володшня технолопєю переговорного процесу; 
• врахування погреб й запитів студентів як пріоритет 

роботи викладача при розв'язанні конфліктів. 

ЕМОЦІИНИИ • Емоційна зрілість викладача, що виявляється 
(сукупність переживань, що дозволяють в експресивності, емпатійності, здатності до емоційної 

адекватно реагувати на ситуац1ю саморегуляції під час розв'язання конфліктів; 

взаємодії із студентами, яка погребує • відсутність емоційних бар' єрів у взаємодії із студентами 

розв'язання конфліктів із урахуванням (адекватний прояв емоцій, їхнє дозування, гнучкість 

їхніх почуттів) у виразності емоцій, керування ними, домінування 

позитивних емоцій тощо). 

КОМУНІКАТИВНИИ • Комунікативна толерантність (прийняття індивідуальності 
(сукупність комунікативних властивос- студентів, безоцінні висловлювання у спілкуванні, 

тей і здібностей, що забезпечують терпимість до дискомфортних станів навколишніх людей); 
. . . . 

конструктивне сшлкування у процес~ • здатюсть до адекватного розшзнавання та використання 
розв'язання конфліктів) у спілкуванні із студентами невербальних сигналів; 

• уміння спілкуватися, дотримання правил роботи 
з конфліктогенами у спілкуванні. 

У ход1 дослідження виокремлено зовнішні 

та внутрішні чинники, що позначаються на фор

муванні готовності майбутніх викладачів до роз

в'язання конфліктів. 

дачів демонструвати зразки конструктивної пове

дінки у конфлікті через «професійне вигорання», 

професійні деформації, що властиві професії педа

гога та ін.). 

До зовнішніх чинників віднесено: а) статус про

фесії викладача у контексті трансформаційних со-
. . . . . 

ц~ально-економ1чних процесш у сусшльстю, що, 

з одного боку, зумовлюють попит на професію 

викладача та психолого-педагопчн1 знання, 

а з іншого, часто визначають вибір професії викла

дача не за покликанням; б) недоліки професійної 

підготовки (недостатню кількість часу, відведено

го на формування готовності до розв'язання 

конфліктів; неготовність значної кількості викла-
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Серед внутрішніх чинників виокремлено, насам

перед, мотиви вибору професії, а також особистіс

ну зр1шсть викладача, вщсутюсть деструктивних 

внутрішньоособистісних проблем. Показано, 

що значній частині викладачів притаманні мотиви 

вибору професії, неадекватні меті та завданням про

фесії викладача, а також особистісні проблеми; 

нерозв' язані внутрішньоособистісні конфлікти. 

Діяльність з урегулювання конфліктів - це свідо

мий цілеспрямований вплив на процес конфлікту 



на всіх етапах його виникнення, розвитку та завер

шення з метою запобігання деструктивним кон

фліктам і адекватного розв'язання конструктивних 

конфліктів. Основними компонентами структури 

діяльності з урегулювання конфліктів є: 

діагностика взаємин і конфліктів, тобто ви

значення сутності, типу, особливостей конфлікту. 

Методами діагностики конфліктів виступають такі: 

індивідуальна бесіда, спостереження, опитування, 

тестування, вивчення документів, ретроспективний 

аналіз конфлікту тощо; 

запобігання (профілактика) конфліктів -
організація взаємодії людей, що виключає або зво

дить до мш1муму ймовірність виникнення кон

фліктів між ними. Запобігання конфліктам у ВНЗ 

може здійснюватися організаційними методами 

(дотримання етики, врахування та розумне задо

волення очікувань людей, запобігання стресам і під

тримання фізичного та психічного здоров' я людей) 

і методами внутрішньоособистісної та міжособис

тісної психокорекції (оволодіння прийомами і навич

ками безконфліктного спілкування; позбавлення 

схильності до застосування конфліктогенів, само

аналіз); 

розв'язання (подолання) конфлікту-спільна 

діяльність його учасників, спрямована на припи

нення протидії усунення проблеми, що призвела 

до зпкнення. 

З метою формування готовності майбутніх ви

кладачів до розв'язання конфліктів проаналізовано 
. . . 

зм1ст навчальних програм 1 встановлено, що цше-
спрямована конфліктологічна підготовка майбутніх 

викладачш шоземних мов у вищому навчальному 

заклад~ не проводиться. 

Опитування студентів Харківського національ

ного університету імені В.Н. Каразіна показало 

необізнаність студентів щодо конструктивного 

розв'язання конфліктів. Так, переважна більшість 
. . . 

студентш не володша знаннями про сутНІсть 

конфліктів, їх функції, недооцінювала роль кон

фліктів у житті людини, вважаючи, що конфлікт -
це лише негативне явище, якого треба обов' язко

во уникати (81,9%). Лише 4,8% студентів відпові
ли, що в будь-якому конфлікті є щось позитивне, 

він створює умови для пізнання нового. Переваж

на більшість студентів (8 9, 9%) відчували труднощі 
в конкретизації понять «запобігання», «розв' язан-

Л/НГВОДИДАКТИКА 

ня» конфліктів, не мали чітких уявлень про методи 

врегулювання конфліктів. 

У ході дослідження нами було розроблено та 

апробовано тренінговий курс "Conflict Settlement" 
з метою формування готовності до розв'язання 

конфліктів у майбутніх викладачів іноземних мов. 

Тренінговий курс складався з чотирьох етапів: 
. . 

шдготовчого етапу, д~агностичного етапу, етапу 

актуалізації готовності до розв'язання конфліктів 

та етапу закріплення та формування готовності 

до розв'язання конфліктів. Тренінговий курс містив 

групові дискусії, мозковий штурм, МІНІ-лекції, 

рольові ігри, аналіз ситуацій міжособистісної взає

модії викладача із студентами, спрямовані на за

своєння знань щодо конфліктів, розвиток умінь і на

вичок їх розв'язання. Також нами проводився прак

тикум та діагностично-рефлексивні вправи, що за

безпечували самопізнання студентами рівнів сфор

мованості готовності до розв'язання конфліктів. 

Результати експерименту свідчать про ефек

тивність проведеної роботи. Так, встановлено зро

стання кількості студентів, що найбільш повно ви

явили конфліктологічні знання. Значні позитивні 

зрушення відбулися в експериментальній групі, 

що зумовлено корисними треншговими вправами, 

спрямованими на розвиток у студентів умінь ефек

тивного спілкування і раціональної поведінки 

в конфлікті, умінь правильно оцінювати конфлікт, 

приймати адекватні рішення щодо запобігання 

й розв'язання конфлікту. 

У студентів контрольної групи помітних зрушень 

у сформованості готовності розв'язувати конфлік

ти не відбулося. При розв'язанні конфліктних 

ситуацій вони спиралися, як правило, на інтуїтивні 

уявлення про підходи, способи, методи обходжен

ня з конфліктами. 

Проведений експеримент підтверджує до

цшьНІсть включення у процес навчання студен

тів тренінгового курсу із формування готовності 

розв'язувати конфлікти з метою закріплення тео

ретичного знання й апробації практичних умінь. 

Перспективи дослідження ми вбачаємо упо-
. . . . . . 

дальшому досшдженю педагопчних чинниюв, ршюв 

і умов готовності майбутніх викладачів до розв'я

зання конфліктів. Подальшого детального розгля

ду потребують: вивчення функціональної сторони 

формування готовності, можливостей самостійної 
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роботи, методики моніторингу та контролю у фор

муванні готовності майбутніх викладачів до роз

в'язання конфлікту. 
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

В АМЕРИКАНСЬКІЙ АКАДЕМІЧНІЙ ЛЕКЦІЇ 

ЛМ. Рябих, канд. філол. наук (Харків) 

СтаТТЮ присвячено розгляду принципів організації навчального матеріалу в американській академічній 

лекції. Джерелом дослідницького корпусу стали транскрипти лекцій викладачів Єльського університету, роз

міщені на сайті цього провідного вищого навчального закладу. Ураховуючи наявний в університеті розподіл 

навчальних дисциплін на гуманітарні, суспільні, фізичні та біологічні, матеріал аналізу був сформований 

з лекцій двох курсів кожної з цих груп. Для проведення дослідження зі змісту лекцій було виокремлено 

ту частину, що безпосередньо співвідноситься з навчальним матеріалом, зокрема, наданням загальної харак

теристики навчальній дисципліні. Систематизація змістових складників (мікротем) послужила основою 

з'ясування їх варіювання. Результати кількісного та якісно-кількісного аналізу демонструють, що чинниками 

впливу на організацію змісту навчального матеріалу виступають позиція лекції в курсі (вступна, поточна) та 

специфіка навчальної дисципліни/курсу. 

Ключові слова: американська академічна лекція, варіювання, зміст, змістові складники, курс лекцій, 

навчальний матеріал, навчальна дисципліна, чинники впливу. 

Рябь1х. Л.М. Принципь1 организации учебного материала в американской академической лек

ции. Статья посвящена рассмотрению принципов организации учебного материала в американской академи

ческой лекции. Источником исследовательского корпуса стали транскрипть1 лекций преподавателей Йель
ского университета, размещеннь1е на сайте зтого ведущего вЬІсшего учебного заведения. Учить1вая имею

щееся в университете распределение учебнь1х дисциплин на гуманитарнь1е, общественнь1е, физические 

и биологические, материал анализа бьш сформирован из лекций двух курсов каждой из зтих групп. Для 

проведения исследования из содержания лекций бьшо вьщелено ту часть, которая непосредственно соотно

сится с учебнь1м материалам, в частности, с общей характеристикой учебно й дисциплинь1. Систематизация 

содержательнь1х компонентов (микротем) послужила основой вьшснения их варьирования. Результать1 коли

чественного и качественно-количественного анализа показь1вают, что факторами влияния на организацию 

содержания учебного материала вЬІступают позиция лекции в курсе (вступительная, текущая) и специфика 

учебной ДИСЦИПЛИНЬІ/курса. 

Ключевь1е слова: американская академическая лекция, варьирование, курс лекций, содержание, содер

жательнь1е составляющие, учебная дисциплина, учебнь1й материал, факторь1 влияния. 

Ryabykh L.M. Principles of teaching material organization in American academic lecture. The article 
analizes the principles of teaching material organization in American academic lecture. The source for research 
corpus is the УаІе University site which contains lecture transcripts of leading university professors. Taking into 
account the classification of disciplines in the University of УаІе into humanities, social, physical and biological, 
material analysis was formed of two courses of lectures within each of the mentioned group. The part of the 
lectures content coпesponding to teaching material in particular, to the general description of the teaching discipline, 
was taken for analysis. Systematization of content elements (topics) served the basis for the study oftheir variations. 
The quantitative and qualitative-quantitative analysis results demonstrate that the factors influencing the teaching 
material content organization are the position of а lecture within а course (introductoгy, cuпent) and the peculiarity 
of а teaching discipline/course of lectures. 

Кеу words: American academic lecture, content, content elements, course of lectures, factors of influence, 
teaching discipline, teaching material, variations. 
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Навчальний процес у вищій школі представле

ний такими формами занять як лекція, семінар, 

практичне заняття, колокюум тощо, серед яких 
. . . 

лекцІя посщає основну позицІю, що зумовлює 

актуальність дослідження. Той факт, що лекція 

є надзвичайно важливою подією в житті універси-
. . 

тету, шдтверджують твердження вчених, ЯКІ нази-

вають лекцію центральною ланкою навчальної 

діяльності у вищому навчальному закладі [З, с. 4], 
найпоширенішою формою організації навчального 

процесу у вищій школі [З, с. 5]; найефективнішою 
формою передачі змісту дисципліни великій 

кількості студентів одночасно [4, с. 97]. До того ж, 
цей тип навчальної діяльності є специфічним для 

академічної діяльності, таким, що наявний лише 

у вищій школі. 

Основною метою лекції є передача/конструю

вання наукового знання, отже під час лекції викла-
. . . 

дач має викласти студентам теоретичю вщомосп 

з певної навчальної дисципліни. Цей матеріал струк

турується викладачем як у рамках окремої лекції, 

так і в межах цілого лекційного курсу. Об'єктом 

дослідження є принципи організації навчального 

матеріалу, зокрема тієї його частини, що стосуєть

ся надання загальної характеристики навчальній 

дисципліні, та чинники їх впливу. До таких чинників 

зараховуємо: (1) загальний або академічний, тоб
то позиція лекції в структурі цілого курсу; (2) спе
ціальний або фаховий, тобто специфіка власне 

навчальної дисципліни. Предметом досліджен-
. . . 

ня виступає виявлення кшьКІсного та яКІсного ва-
. . . . 

рІювання змІстових елементш - мІкротем, що ре-

презентують загальну характеристику навчальної 

дисципліни в американській лекції. При цьому, 

ми цілком усвідомлюємо той факт, що організація 

матеріалу, який стосується загальної характерис

тики навчальної дисципліни, може зазнавати впли-
.. . . 

ву також І шдивщуального чинника, проте досш-

джуваю нами чинники впливу дозволяють, на наш 

погляд, виявити певні загальні тенденції. 

Прагнення до інтеграції української вищої шко-
. . . 

ли до сютового академІчного сшвтовариства пе-

редбачає вивчення досвіду читання лекцій у про

відних університетах світу. Саме тому для прове

дення аналізу матеріалом було обрано лекції ви

кладачів Єльського університету, який є приватним 

дослідницьким університетом США, що входить 
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до «Ліги плюща» - спільноти восьми найпрестиж-
. . . 
юших американських приватних уншерситетш 

та разом з Гарвардським та Принстонським уні

верситетами складає «Велику трійку». У 2011 році 
університет посів одинадцяте місце в «шанхай

ському» академічному рейтингу університетів 

світу і четверте місце в рейтингу найкращих уні

верситетів за версією видавництва US. News & 
World Report і також за міжнародним рейтингом 
QS World University Rankings [2]. У цьому уні
верситеті лекції, що читаються для студентів, 

фільмуються, їх текст подається у вигляді тран-
. . . . 

скриптш, шсля чого як вщеозапис, так І транскрипти 

оприлюднюються на сайті університету. Навчальні 

дисципліни у Єльському університеті розподілені 

на чотири групи: гуманітарні, суспільні, фізичні 

та біологічні (humanities, social sciences, physical 
and biological sciences) [5]. Для проведення до
слідження ми обрали по 2 курси лекцій з кожної 
з цих груп, а саме: 

• гуманітарні дисципліни (Сприймання музи

ки (Listening toMusic); Філософія і наука людської 
природи (Philosophy and the Science of Нитап 
Nature)); 

• суспільні дисципліни (Історія афроамериканців: 

від звільнення до наших днів (African-American 
History: From Emancipation to the Present); Психо
логія, біологія та політика харчування (The 
Psychology, Вiology and Politics of Food)); 

• фізичні дисципліни (Проблеми й суперечності 

в астрофізиці (Frontiers and Controversies іп 
Astrophysics); Органічна хімія для першокурсників 
(Freshman Organic Chemistry)); 

• біологічні дисципліни (Проблеми біомедич

ної інженерії (Frontiers of Вiomedical Engineering); 
Принципи еволюції, екології та поведінки (Principles 
of Evolution, Ecology and Behavior)). 

Таким чином, матеріал дослідження дає мож-
. . . 

лиюсть урахувати раюше згадаю чинники впливу 
. . . 

на оргаюзацІю навчального матерІалу щодо загаль-

ної характеристики дисципліни: добір лекцій цілого 

курсу дозволяє виокремити в межах кожного кур

су вступну і поточну лекції, а також урахувати 

належність лекції до певного курсу й певної групи 

навчальних дисциплін (розподіл лекцій на вступну 

та поточну зумовлений тією обставиною, що, згідно 

попередньо отриманих даних, інформація загаль-



ного характеру про певну навчальну дисципЛІну 

не зареєстрована в останюх - шдсумкових - лек

ціях курсу). 

Під час проведення аналізу ми скористалися 

результатами нашого попереднього досЛІдження, 

присвяченого аналізу лекції як жанру американ

ського академічного дискурсу [ 1]. У цій розвідці 
матеріал, що викладається під час лекції, розгля

нуто з опорою на ЛІнгюстичне поняття «тема тек

сту». Це дозволило виявити структуру та потен

ціал предметного змісту американської академіч

ної лекції, зокрема виокремити ту його частину, 

що присвячена загальній характеристиці навчаль

ної дисципліни [1, с. 132]. 
Метою цієї статті є вивчення принципів орга

нізації навчального матеріалу щодо загальної ха

рактеристики дисципЛІни в американських акаде

мічних лекціях шляхом виявлення їх варіювання 

у вступній та поточних лекціях курсу, а також 
. . . 

у лекц~ях з р1зних навчальних дисципЛІн. 

Згідно попередньо отриманих даних, надаючи 

загальну характеристику навчальній дисципЛІНІ, 

викладач може вести мову про: 

• методологію досліджень, наприклад: 

(1) - Professor Kelly Brownell: There are three 
соттоп тethods that get used іп public health 
to test the relatioпship betweeп certaiп thiпgs 
апd diseases, апd theп to test whether уои сап 
turп the picture arouпd. There are cross
sectioпal studies, апd опе of the types of those 
is called а case coпtrol study. (The psychology, 
biology апd politics of food; The Departтeпt 
of Psychology; Lecture 12.) 

• історію навчальної дисципліни, наприклад: 

(2) - Professor Mark Saltzтaп: Епgіпееrіпg 
Ьесате а discipliпe іп about the тiddle of the 
l 800s. (Froпtiers of Віотеdісаl Епgіпееrіпg; 
The Departтeпt of Віотеdісаl Епgіпееrіпg; 
Lecture 1.) 

• рівень сучасного розвитку навчальної дис

ципліни, наприклад: 

(З) - Professor Michael McBride: So for 150 years 
orgaпic cheтistry courses have teпded to 
acquire а dauпtiпg reputatioп. (Freshтaп 
Orgaпic Cheтistry; The Departтeпt of 
Cheтistry; Lecture 1.) 

• визначення навчальної дисципліни, наприклад: 
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(4) - Professor Michael McBride: It's called physical
orgaпic cheтistry. It 's iпterested поt so тисh 
іп таkіпg пеw сотроипds as іп why сотроипds 
behave the way they do. (Freshman Organic 
Chemistry; The Department of Chemistry; 
Lecture З 1.) 

• специфіку дисципліни/курсу лекцій, наприклад: 

(5) - Professor Craig Wright: Music is ап aurally 
perceived рhепотепоп. Уои сап 't сrат 

іпfоrтаtіоп about тиsіс, the souпd of тиsіс, 
іпtо your head the пight before а test the way 
уои тight Ье able to іп ап Eпglish course or а 
history course. The way we hear тиsіс, the way 
our тіпd processes тиsіс, is very, very differeпt 
froт this other kiпd of іпfоrтаtіоп, very 
differeпt froт history or есопотісs. (Listening 
to Music; The Department of Music; Lecture 1.) 
Предметом обговорення також можуть бути: 

• суміжні науки, наприклад: 

(6) - Professor Tamar Gendler: But what's distiпctive 
about this course is that іп additioп to the 
coпtributioпs that are таdе Ьу the philosophical 
side of the equatioп, we 're also goiпg to Ье 
drawiпg froт а питЬеr of other discipliпes. 
< ... >. So а lot of the тaterial that we 'll address 
іп this course will соте froт psychology. But 
sоте of it will also соте froт the traditioп of 
political sсіепсе. < ... >. We 'll also draw froт 
the .field of behavioral есопотісs. (Philosophy 
and the Science ofHuman Nature; The Department 
of Philosophy; Lecture 1.) 

• характеристика лекційного курсу, наприк

лад: 

(7) - Professor Craig Wright: Му пате is Craig 
Wright апd this is 'Listeпiпg to Music ', the тost 
basic course that the Departтeпt о[ Music has 
to otftr. (Listening to Music; The Department of 
Music; Lecture 1.) 

• отримані результати, наприклад: 

(8) - Professor Mark Saltzman: We have developed 
over the last 1 ОО years or so the ability to take 
cells out of а persoп, or cells out of ап апітаl, 
апd keep those isolated cells alive іп culture 
for exteпded periods of tіте: this techпology 
is called cel lculture techпology. (Frontiers of 
BiomedicalEngineering; The Department of 
Biomedical Engineering; Lecture 2.) 
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• термінологія, наприклад: 

(9) - Professor Charles Bailyn: This is what s called 
the geoceпtric тodel; Earth at the тiddle. 
(Frontiers and Controversies inAstrophysics; The 
Department of Astronomy; Lecture 1.) 

• знакова система, наприклад: 

(10) - Professor Craig Wright: Mиsical поtаtіоп is а 
particиlarly Westerп рhепотепоп, апd wheп 

уои stop апd thiпk аЬоиt it опlу we іп the West, 
апd Ьу West what І теап is the Uпited States 
апd Сапаdа апd Western Еиrоре апd Rиssia, 
parts of Soиth Атеrіса, опlу we иsе тиsісаl 
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поtаtіоп апd we иsе it priпcipally for оиr high 
art тиsіс. (Listening to Music; The Department 
of Music; Lecture 3.) 

Переходячи до кількісного аналізу реалізації 
. . . . 

перешчених зм1стових складниюв у досшджених 

американських лекц1ях, зазначимо, що перш за все, 

було установлено їхнє варіювання у вступній/ 

поточній лекції курсу, для чого за 100 % було прий
нято усі реалізації змістових складників у межах 

курсу лекцій (за виключенням останньої лекції). 

Результати аналізу подано у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Процентне співвідношення відомостей про загальну характеристику 

навчальної дисципліни у вступній/поточних лекції курсу 

Кількісні (процентні) показники реалізацій 

Назва курсу 
змістових елементів щодо загальної характеристики 

навчальної дисципліни 

вступна лекц1я поточні лекції 

Сприймання музики 

Філософія і наука людської природи 

Історія афроамериканців: 
. . . 
вщ звшьнення до наших ДНІВ 

Психологія, біологія та політика 

харчування 

Проблеми й суперечності 

в астрофізиці 

Органічна хімія для першокурсникі~= 

Проблеми біомедичної інженерії 

Принципи еволюції, екології та 

поведшки 

З наведеної таблиці можна побачити, що подан

ня загальної характеристики навчальної дисциплі

ни не шдкоряється певним загальним правилам 

в американській академічній лекції. Доволі очіку

ваний результат ми отримали лише у курсах лекцій 

з гуманітарних дисциплін, де уся основна інформа

ція загального характеру подана у вступній лекції; 
. . 

те саме стосується 1 одного з курсш, що належить 
до суспільних дисциплін (Історія афроамери

канців: від звільнення до наших днів). У групі 

біологічних дисциплін у курсі Принципи еволюції; 

екології та поведінки загальна інформація про 

навчальну дисципліну подана переважно у вступній 

лекції, хоча значна її частина розподілена по по

точних лекціях курсу. У решті курсів, що належать 
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89% 11 % 
99% 1% 

94% 6% 

18% 82% 

23% 77% 

22% 78% 
44% 56% 

68% 32% 

до суспільних, фізичних та біологічних дисциплін 

загальна характеристика навчальній дисципшНІ 

подається більшою мірою під час поточних лекцій, 

аніж під час вступної лекції. Усі ці дані засвідчу-
. . . 

ють вщсутНІсть чпко вираженого впливу акаде-

мічного чинника (позиції лекції в структурі курсу) 

на принципи організації навчального матеріалу щодо 

загальної характеристики дисципліни. Отже мож

на вважати доведеним той факт, що курс лекцій 

в американських уншерситетах не структуруєть

ся за принципом: вступна лекц1я - загальна харак

теристика навчальної дисципліни, поточні лекції -
інформація більш конкретного характеру, а викла

дач сам вирішує, яким чином структурувати свій 

курс. У той самий час можна стверджувати, 



що фаховий чинник має певний вплив, оскільки 

обидва проаналізовані курси лекцій з гуманітарних 

дисциплін мають приблизно однакові показники: 

абсолютна більшість інформації загального харак

теру в них подана у вступній лекції. 

Для того, аби глибше поглянути на природу впли

ву фахового чинника на принципи організації 
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навчального матер~алу в американській акаде

мічній лекції, звернімося до розгляду не лише 

кількісного, але й якісного варіювання. Іншими ело-
. . . 

вами, розглянемо яю саме ЗМІСТОВІ складники 

актуалізовані у вступній та поточних лекціях кож

ного з курсів. Результати цього етапу дослідження 

подано у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Репрезентація змІстових складників 

щодо загальної характеристики дисципліни у вступній та поточних лекціях курсу 

..Q 
:І: 

Цикли лекцій (\) 

~ 
·~ 
о 
о 
"'!: 
"і 
·с 
о 
~ 
о 
"'!: 
~ 
(\) 

:г: 

1. Сприймання музики вступна лекц~я -
поточні лекції поточні лекції -

2. Філософія і наука вступна лекц~я -
людської природи поточні лекції -

З. Історія афроамериканців: вступна лекц~я -
вщ звmьнення до наших 

поточні лекції -
ДНІВ 

4. Психологія, біологія вступна лекц~я + 
та поштика харчування поточні лекції + 

5. Проблеми й суперечності вступна лекц~я + 
в ас~:рофізиці поточні лекції + 

б. Органічна хімія вступна лекц~я + 
для першокурсниюв поточні лекції + 

7. Проблеми біомедичної вступна лекц~я -
інженерії поточні лекції -

8. Пршщипи еволюції, вступна лекц~я + 
екології та поведінки поточні лекції -

Як видно з таблиці, найбільшу питому вагу ма

ють такі змістові складники: термінологія (зареє

стрована в усіх вісьмох курсах лекцій), характери

стика лекційного курсу (наявна в сімох курсах 

::s: 
:І: 

"§ 
§ 
~ 
"'!: ,,.., 
о 
:І: 
..Q 

а 
§ 
:І: 

.::з 

.~ 
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-

Реалізації підтеми 

«Загальна характеристика» 

~ с 
·~ 

р., 

~ 

~ 
о 

~ 
r... 
о 
:І: ::s: 

~ ~ 
,,.., ,::;: 
@ ~ ·~ м 

о ..... 

~ ~ 
..Q "§ § § (\) 

~ 
r... ~ ~ § ro ~ ro 
о о ~ :г: 

б ~ ro о ~ ~ ~ ~ :І: ~ .::з 
~'о ~ ~ о (\) о 

ro ::s: р., r... ::s: 
~ :І: р., ·s: о о 

о ~ § (\) ;§. ·s: (\) ro 
..Q § g; ~ 

ro ~ 
:І: § ~ ~ 

:І: g 
(\) § :І: 

·~ 
ro ·~ 

~ м (\) §' ~ 
р., ro 

·s. ::s: ~ 
~ :І: 

:І: ~ о ~ м 

- - + - + - + + 
- - + + + - + + 
- - + - - - + -
- - - - + - + -
- - - - - - + -

- - - - - - + -

+ - - + - + + -
+ + - + + + + -
+ + + - - + + + 
+ + + + + + + + 
+ + + - - + + + 
+ + + + + + + + 
+ + + + + + + -
+ + + + + + + -
- + + - - - + -
- - - - + + + -

лекцій), специфіка дисципліни (зареєстрована 

в шістьох курсах лекцій), визначення навчальної 
. . . . 

дисципшни, сумІжю науки та отримаю результати 

(наявні в п'ятьох курсах лекцій), методологія дое-
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ліджень, рівень сучасного розвитку (наявні в чоти

рьох курсах лекцій), історія навчальної дисципліни 

та знакова система (наявні в трьох курсах лекцій). 

Дані таблиці також демонструють варіювання 
. . . . . 

елементш змІсту в залежносп вщ академІчного 

показника. Зокрема, у вступній лекції найбільшу 

питому вагу мають термінологія (зареєстрована 

в усіх вісьмох курсах), специфіка дисципліни (за

реєстрована у шістьох курсах), методологія до-
. . 

сшджень, ршень сучасного розвитку, визначення 

навчальної дисципліни та отримані результати (за

реєстровані в чотирьох курсах), історія ннавчаль

ної дисципліни та знакова система (наявні в трьох 

курсах), суміжні науки, характеристика лекційного 

курсу (наявні у двох курсах). 

У поточних лекціях найбільшу питому вагу ма

ють термінологія (зареєстрована в усіх вісьмох 

курсах), характеристика лекційного курсу (наявна 

в сімох курсах), суміжні науки та отримані резуль

тати (наявні в п'ятьох курсах), рівень сучасного 

розвитку, визначення навчальної дисципліни та спе

цифіка дисципліни (зареєстровані у чотирьох кур

сах), методологія досліджень та знакова система 

(наявні в трьох курсах) та історія навчальної дис

ципліни (наявна в одному курсі). 

Отримані дані дозволяють дійти висновку про 

те, що як академічний, так і фаховий чинники, 

мають певний вплив на організацію змісту щодо 

загальної характеристики навчальної дисципліни. 

Проте цей вплив виявився не настільки чітко вира

женим, як ми попередньо очікували. Зокрема, по

дання інформації загального характеру виявилося 
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властивим у більшості з проаналізованих курсів 

як для вступної, так і для поточних лекцій. Водно

час сама ця інформація загального характеру про

демонструвала перевагу таких змІстових склад

ників як термінологія, характеристика лекційного 

курсу, специфіка дисципліни. Отримані дані, на наш 

погляд, можна пояснити тією обставиною, що до

сліджені курси лекцій є у більшості вузькоспеціа

лізованими, і це позбавляє викладача необхідності 

надавати багато загальної інформації, як того по

требують базові теоретичні дисципліни. 

На підтвердження отриманих висновків ми пла

нуємо у перспективі провести аналогічний аналіз 

в порівняльному аспекті (на матеріалі курсів лекцій 

з базових теоретичних дисциплін та спецкурсів). 
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ВЩЕО У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ 

НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

В.О. Турченко, канд. філол. наук (Харків) 

Стаття присвячена аналізу особливостей застосування відеоматеріалів на заняттях з англійської мови. 

Відеоматеріали розглядаються як ефективний засіб формування комунікативних здібностей, сприяють розвитку 

мотивації студентів до вивчення мови. У дослідженні представлені етапи роботи з відеоматеріалами; розроблений 

та описаний комплекс вправ. 

Ключові слова: англійська мова, відеоматеріали, мотивація, етапи роботи, комунікативні здібності, навчальний 

процес, комплекс вправ. 

Турченко В.А. Вндео при изучении английского ЯЗЬІКа как второго иностранного на факультете иностраннь1х 

язь1ков. Статья посвящена анализу особенностей использования видеоматериалов на занятиях английского язЬІка. 

Видеоматериаль1 рассматриваются как зффекгивное средство формирования коммуникативнь1х способностей, 

способствуют развитию мотивации студентов к изучению язЬІка. В исследование представлень~ зтапь1 работь1 

с видеоматериалами; разработан и описан комплекс упражнений. 

Ключевь1е слова: английский язь1к, видеоматериаль1, коммуникативнь1е способности, комплекс упражнений, 
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Turchenko V.O. Video Materials in Speech Practice Classes for Students Majoring in English as Their Second 
Foreign Language. The article is dedicated to the studying peculiarities of using video materials at English lessons. Video 
materials are considered to Ье an effective means of communicative skills formation, promote students' motivation 
development for language studying. The stages ofwork with video materials are regarded as well as the exercise system 
for the students' implementation is developed and described in the research paper. 

Кеу words: communicative skills, English, exercise system, motivation, stages of work, studying process, video materials. 

Навчання студентів-філологів усного та писем

ного мовлення на заняттях з англійської мови не

можливо зараз уявити без використання інформа

ційно-комунікативних технологій (ІКТ), які тут роз-
. . . 

глядаються як «сукупюсть р1зномаютних техноло-
. . . . . 
пчних шструментш 1 ресурсш, що використовують-
ся для забезпечення процесу комунікації та ство

рення, поширення, збереження й управління інфор

мацією» [ 4, с. 181]. Особливе місце серед них зай-
. . 

мають п, що дозволяють використовувати вщео-

матеріали (ВМ), включаючи ті, що розміщені 

на сайтах Бі-Бі-Сі та Youtube, на практичних занят
тях та у самостійній роботі студентів. 

О б' є ктом розвідки є навчальний процес занг

лійської мови як другої іноземної на факультеті іно

земних мов уншерситету, а п редметом - вико

ристання ВМ при навчанні усного та писемного 

© Турченко В.О., 2015 

мовлення студентш третього курсу, що вивчають 

англійську мову як другу іноземну (на матеріалі 

теми «Great Britain»). 
Мета дослідження -узагальнити особливості 

застосування та етапи роботи з ВМ у навчально

му процесі, а також описати відповідний комплекс 

вправ. 

ВМ вважасrься ефективним засобом формуван-
. . . 

ня комуюкативних навичок та вмшь студентш; 

оскільки їх перегляд сприяє індивідуалізації навчан

ня і розвитку вмотивованості мовної та мовленнє

вої діяльності. Навчальний відеофільм розглядасrь

ся як спеціально підготовлений в методичному 

та режисерському плані аудіовізуальний засіб 

навчання, призначений для відтворення реальних 

ситуацій мовленнєвого спілкування та емоційного 

впливу на студентш за рахунок синтезу основних 
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видів наочності (зорової, слухової, моторної, образ

ної, екстралінгвальної тощо) [ 1, с. 222]. 
Використання відеофільмів у навчальному про-
. . . . 

цес1 шдвищує мотивац1ю студентш до вивчення 

іноземної мови. Мотивація розглядається як сис

тема внутрішніх стимулів, імпульсів, емоцій і ба-
. . 

жань; виступає одним lЗ ключових ПСИХОЛОГІЧНИХ 

факторів опанування іноземної мови [8, с. 15]. Про-
. . . 

те, зазначимо, що мотивац1я в процес1 оволодшня 

мовою може знижуватися, оскІЛьки процес вив

чення мови може бути тривалим і достатньо 

складним. Саме тому задача викладача - ство

рити умови для постійної мотивації студентів 

до вивчення іноземної мови [10, с. 45]. 
За стилем викладення інформації ВМ класи

фікують таким чином [1, с. 118]: 1) художні (мульт
фільми, художні фільми, фрагменти вистав); 

2) публіцистичні (інтерв'ю, документальні, 
навчальні фільми); З) інформаційні (реклами, 

телепередачі, новини); 4) країнознавчі (відеокур
си, відео гіди тощо). 

ВМ, у порівнянні з іншими засобами навчання, 
. . . 

мають певю переваги, оскІЛьки вони: вщтворю-

ють реальні ситуації життя, забезпечуючи аудіо

юзуальну допомогу тим, хто вивчає мову; дозво

ляють демонструвати не тІЛьки власне мовлен

ня, але й паралінгвістичні та екстралінгвістичні 

аспекти комунікації; допомагають студентам за

говорити шоземною мовою; удосконалюють на

вички аудіювання і розуміння аутентичної розмов

ної мови; створюють насичене мовленнєве сере

довище, справляють емоційний вплив на студен

та; сприяють розвитку пам'яті та уяви, активізу

ють творче мислення студентів та збагачують 

їх словниковий запас тощо. 

Як стверджують автори [5, с. 103], формуван-
. . 

ня комуюкативних умшь - одна з основних задач 

викладача. Адже мовленнєва діяльність - склад

не явище, що пов' язане з розумінням системи 
. . 

мови, спІЛкуванням, мовленнєвою взаємод1єю 

і діяльністю людини в цілому. Вони виділяють про

дуктивні вміння (говоріння, письмо) і рецептивні 

(аудіювання, читання). Використання ВМ у на

вчальному процесі безпосередньо впливає на фор

мування цих умінь. Тому ВМ можна розглядати 

як найвищу форму ситуативної наочності. Вста

новлено, що засвоєння аудіовізуальної інформації 
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потребує від людини певних зусиль і затрат інте

лектуальної енергії, тобто використання ВМ 

пов' язане з необхідністю концентрації уваги сту

дентами. 

Однак, при використанні ВМ, як зазначають 

деякі автори [2; З; 5; б], доцільно дотримуватися 
певних вимог. ВМ повинні: 1) використовуватися 
згідно з темою уроку, зазначеною в робочій про

грамі курсу; 2) рівень їх мовного оформлення -
відповідати рівню мовленнєвої компетентності 

студентів (лексичний та граматичний аспекти); 

З) не бути перенавантажені новими словами 

та виразами; 4) відзначатися чіткою вимовою, по
мірним темпом мовлення, а зображення має бути 

якісним; 5) містити новий і несподіваний контекст; 
6) мати цікавий та інформативний сюжет, або вно
сити додаткову інформацію щодо теми, яка вив

чається тощо. 

Як вважається [2-7], перегляд ВМ може бути 
загальним, коли ставиться завдання зрозум~ти 

основний його зміст; інтенсивним - зрозуміти 

зміст з усіма деталями, подробицями і вибірко

вим - вибрати з відеосюжету (ВС) визначену 

викладачем інформацію. При цьому, залежно 

від поставленої мети, можна обрати різні види 

роботи з ВМ: зображення та звук; звук без 

зображення; зображення без звуку; повтор кад

ру; стоп-кадр тощо. 

Застосування ВМ потребує ретельної підготов

ки викладача, що включає пошук вщповщного типу 

ВМ, розробку комплексу вправ, відповідних мате

ріалів, налаштування технічного обладнання тощо. 

Відповідно до результатів досліджень [2-7], при 
виборі і підготовці ВМ рекомендується врахову-

. . 
вати три головних моменти: вир1шити, яю завдання 

запропонувати студентам перед показом ВСМ 

з метою стимулювання інтересу і полегшити його 

сприймання; які вправи підготувати, щоб уникну

ти пасивного сприйняття матеріалу, що демонст

рується та поглибити процес розуміння; які зав

дання запропонувати студентам, щоб узагальни

ти та обговорити побачене й почуте. 

Як випливає з методичної літератури [б, с. 117], 
робота з ВМ включає чотири етапи: до перегля

ду ВМ; презентація ВМ; після перегляду ВМ; 

етап-трансфер. Далі охарактеризуємо кожен 
. . 
1з згаданих еташв. 



На першому знімаються мовні труднощ1 

сприймання тексту ВМ, а також пояснюються 

лінгвокраїнознавчі реалії та створюються змістові 

орієнтири для подальшого сприймання форми 

та змісту ВМ. Для цього пропонуються завдання 

типу: прочитайте заголовок та спрогнозуйте сю

жет ВМ; визначте їх тематику, переглянувши спи

сок поданих далі слів; узгодьте слова із зобра

женнями на малюнку тощо; розставте малюнки 

сюжету у правильному порядку, дайте їм назви 

тощо. На цьому ж етапі можливий короткий ви

клад сюжету ВМ та орієнтування студентів щодо 

того, що їм належить побачити. Також умісне 

пояснення найскладніших слів, кліше, граматич

них конструкцій тощо. 

На демонстраційному етапі, який супровод

жується активною навчальною д1яльюстю сту

дентш, пропонуються вправи типу заповнення 

таблиць; перекладу слів або словосполучень; 
. . 

заповнення пропусюв у реченнях словами, яю 

зустрічаються у ВМ; визначення правильних/ 

неправильних суджень; розташування речень 

в логічній послідовності; озвучення фрагмента ВС 

тощо. 

Завданням третього етапу включають конт

роль розуміння змісту ВМ, пропонуються вправи 

на усний або письмовий виклад змісту ВМ; 

вщповщ1 на запитання тощо. 

На завершальному етапі даються завдання 
. . 

на створення рекламних сюжетш чи плакатш, 

порівняння ситуації відеосюжету з версіями сту

дентів/ підготовку доповідей чи статей тощо. 

Для конкретизації змісту роботи з ВМ, розгля

немо її на прикладі теми "Great Britain" (третій 
курс факультету іноземних мов, англійська мова 

як друга іноземна) в межах якої використовують

ся ВМ [9], що включають різноманітні підтеми, 
які знайомлять із актуальними аспектами життя 

у Великій Британії (її визначними місцями, жит

тям селян, письменниками, осютою, транспортом 

тощо). Ці ВМ є корисними не тільки через свою 

практичну мовну спрямованість (лексика, кліше, 

лінгвокраїнознавчі реалії тощо), але і через мож

ливість поповнення фонових знань студентів. 

Таким чином, згадані ВМ сприяють розвитку 

як мовленнєвої, так і соціокультурної компетент

ностей студентів. 

Л/НГВОДИДАКТИКА 

Далі подано приклади вправ, які можуть за

стосовуватися при роботі із згаданими матеріа

лами на р1зних етапах. 

І етап (до перегляду ВМ) 

1) What authors of detective stories do you know 
(in Ukraine and in Britain)? Do you know the titles 
of any detective novel Ьу А. Christie? 

2) Write down what you already know about А. 
Christie and then as you watch, compare your ideas 
with the report. 

З) Look through the list of words and determine 
the topic of the video sequence: play, short stories, 
crime novel, incidence, guts, poisoning, vicinity, 
publicity, interview, whodunit, the Downs, to shoot 
etc. 
П етап (під час перегляду ВМ) 

1) Work with а partner. Watch the video and 
correct four factual errors. Compare your corrected 
version with the rest of the class. 

"Dr. Armstrong lifted the lifeless leg felt for the 
pulse. Then Ье turned to the policeman and said -
and his /асе was expressionless, dead, far away -
he s Ьееп asleep" 

2) Are these statements TRUE or FALSE: 
1. А. Christie was bom in Devon in 1896. 
2. А. Christie died in 1976. 
З. А. Christie was educated at home Ьу her 

father until the age of 16. 
4. She started writing poetry to entertain herself 

at an early age. 
5. She completed her first novel "The Mysterious 

Affair at Styles" at the age of 21. 
6. "The Mousertrap" is the longest running play 

in the theatre history. 
7. She didn't like giving interviews. 
З) Observe the sequence. Tick what you observe 

in the sequence. 
1. There's а full moon visible between fast 

moving clouds. 
2. Someone is going up the stairs as quietly as 

possible. 
З. There are shadows of two people on the wall. 
4. One person is wearing gloves. 
5. There is а long corridor full of doors [9, с. 50]. 
ІІІ етап (після перегляду ВМ) 

1) Each of the following words are often used 
in connection with the world of crime, although most 
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can Ье used in other contexts: to work out, to 
commit, means of murder, case, whodunit, оп the 
scene, detective, clues, circumstances. In а 
monolingual dictionary look for the synonyms for the 
words mentioned above. 

2) Answer the following questions: 
1. What are the 5 most significant details you have 

leamt about A.Christie? 
2. What details of A.Christie's biography could 

Ье interesting for you to discover? 
3. Mrs. Christie's disappearance in 1926 was 

mysterious, wasn't it? 
4. Under what name did she write six romances? 
3) Prepare your report about: 
1. А. Christie's early literary attempts. 
2. А. Christie and her literary heritage. 
3. А. Christie's contribution to the world literature. 
4) Odd one out. Tick the phrase that you do not 

hear. 
1. Normally there would Ье а group of people .... 
а) in an isolated place of some kind 
Ь) on а boat going up the Nile 
с) in an English country house for the weekend 
2. А. Christie is popular with the kind of reader 

who ... 
а) likes the intrigue of puzzle 
Ь) doesn't like violence 
с) doesn't want blood and guts splattered all over 

the place [9, с. 51] . 
IV етап (переносу засвоєння знань та 

вмінь на нові завдання) 

1) Write а biography of one of the modern 
Ukrainian/ British detective authors. 

2) Compare the style of А. Christie's narration 
with the style of any modem detective story writer. 

3) Describe one of А. Christie's famous 
characters (Hercule Poirot or Miss Marple). 

4) Dwell upon А. Christie's stereotyped 
descriptions of characters in her stories. 

Узагальнюючи викладене вище та результати 

інших дослідників [2-10], можна припустити, 
що використання ВМ на заняттях з практики анг

лійської мови дозволяє, по-перше, компенсувати 
. . 

вщсутюсть реального мовленнєвого середовища 

за допомогою наочного представлення мовлен

нєвої ситуації на екрані, по-друге, створити умови 
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для контролю за формуванням мовленнєвих на

вичок та вмінь студентів. ВМ відіграють суттєву 

роль у навчаню усного та писемного мовлення, 

оскільки динамічне зображення одразу розкриває 

ситуац1ю, дозволяє студентам зануритися у мов

леннєве середовище: побачити і почути як носії 

мови сшлкуються та поводяться в конкретних 

ситуаціях. Крім того вважається [2-7], що робо
та з ВМ стимулює розумову діяльність студен-

. . . 
тш, розвиває мехаюзм прогнозування, а зорою 

образи дозволяють ефективніше засвоїти нову 

лексику. 

Таким чином, використання ВМ має суттєвий 

потенціал у навчаню шоземної мови, який, однак, 

потребує ретельного вивчення та експерименталь

ної перевірки, в чому і вбачається перспектива 

подальшого досшдження. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕКЛАССИФИКАЦИЙ 

НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЬІХ ЯЗЬІКОВ 

Б.В. Пугач (Харків) 

В работе бьша рассмотрена классификация учащихся по типу восприятия, обработки и хранения инфор

мации, которая используется в одной из новейших психотехнологий нейролингвистического программиро

вания. Бьши описань~ три типа модальностей учащихся, а также основнЬІе формь1 построения учебно го про

цесса с учетом особенностей восприятия каждой из групп. На основе теоретического материала и результа

тов проведенного исследования бьша доказана зффективность использования стратегий НЛП в процессе 

обучения иностранному язьшу. 

Ключевь1е слова: аудиальнь1й, визуальнь1й, кинестетический, модальность, нейролингвистическое про

граммирование (НЛП), трехступенчатое обьяснение. 

Пугач Б.В. Використання класифікацій нейролінгвістичного програмування у методиці викла

дання іноземних мов. В роботі була розглянута класифікація учнів за типом сприйняття, обробки та збере

ження інформації, що використовується в одній з новітніх психотехнологій нейролінгвістичного програму

вання. Було надано опис трьох типів модальностей учнів, а також основних форм побудови навчального 

процесу з урахуванням особливостей сприйняття кожної з груп. Спираючись на теоретичний матеріал 

та результати проведеного дослідження була доведена ефективність використання стратегій НЛП в процесі 

викладання іноземної мови. 

Ключові слова: аудіальний, візуальний, кінестетичний, модальність, нейролінгвістичне програмування 

(НЛП), триступеневе пояснення. 

Pugach Б.V. Using а neuro-linguistic programming's classification in the methodology of teaching 
foreign languages. The work was considering the classification of students Ьу type of perception, information 
processing and storage, which is used in one of the newest psycho-neuro-linguistic programming. We described 
three types of modalities of students, as well as the basic forms of construction of the leaming process taking into 
account the peculiarities of the perception of each group. On the basis of the theoretical material and the results of 
the study we proved the effectiveness of using NLP strategies in the process of leaming the foreign language. 

Кеу words: auditory, visual, kinesthetic, modality, neuro-linguistic programming (NLP), а three-step explanation. 

Современная методика преподавания иностран

нь1х язьшов ставит перед собой много целей, ос

новной из когорь1х является повь1шение зффектив

ности процесса обучения. Интенсификация обуче

ния иностранному язьшу предполагает использо

вание не только современнь1х форм и средств обу

чения, применение в преподавании новь1х методов 

познания: компьютеров, аудио, видео и злектрон

но-вь1числительной техники, но также использова

ние результатов исследований и новейших разра

богок в социологии, психологии, психолингвисти

ке. Одним из наиболее перспективнь1х и бь1стро 
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развивающихся направлений в практической пси

хологии является нейролингвистическое програм

мирование (НЛП). Изучение техник, установок 

и классификаций зтого направления, а также ис

пользование зтих знаний в методике преподава

ния иностранного язьша с целью повь1шения зф

фективности учебного процесса обуславливает 

актуальность нашего исследования. 

Целью нашей работь1 является изучение клас

сификации учащихся в соответствии с их систе

мой восприятия окружающей действительности 

и новой информации, представленной в психотех-
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нологии НЛП, а также рассмотрение особеннос

тей построения учебного процесса с учетом зтой 

классификации. 

Обьектом исследования является процесс 

изучения иностранного язьша. 

Предметом - использование технологий 

НЛП для повь1шения зффективности учебно го про

цесса. 

Материалам исследования стала литерату

ра по общей и когнитивной психологии, нейролинг

вистическому программированию, научнь1е статьи, 

описьшающие опьп использования технологий 

НЛП в различнь1х сферах общественной жизни, 

включая методику преподавания. 

НЛП часто назьшают "искусством и наукой 

совершенствования личности". Нейро - зто то, что 

обращено к деятельности нервнь1х клеток голов

ного мозга, пяти базовь1м органам чувств: зрению, 

слуху, осязанию, вкусу, обонянию. Зти чувства мь1 

используем как во внутренних мь1слительнь1х про

цессах, так и в познании внешнего мира. Лингвис

тический - говорит о язьшовь1х моделях, играю

щих важную роль в достижении взаимопонимания 

между людьми, на зтом строятся все коммуника

тивнь1е процессь1. НЛП помогает нам использо

вать повседневнь1й язьш для улучшения мь1шле

ния и достижения более успешного поведения. 

Программирование - показьшает, что мь1, подоб

на компьютеру, способнь1 программировать свои 

мь1сли и поведение с целью более бь1строго и зф

фективного достижения поставленнь1х целей. 

Какими же именно приёмами НЛП может вос

пользоваться преподаватель для оптимизации сво

ей работь1 со студентами? Рассматривая процесс 

обучения с точки зрения НЛП, стоит прежде все

го отметить два основнь1х способа работь1 чело

века с информацией, на которь1е мь1 опираемся 

в процессе обучения: извлечение из памяти храни

мой там информации и её обработка. Особеннос

ти протекания зтих процессов индивидуальнь1, 

т. к. у каждого человека своя система представ

лений или модальность, базируясь на которой че

ловек воспринимает окружающую действитель

ность. По мере развития сознания люди стали 

отражать в язьше не только обьекть1, собьпия, 

явлення, и, наконец, самих себя, но также и своё 

отношение ко всему зтому, всевозможнь1е свои соб-
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ственнь1е состояния и особенности своего функ

ционирования. Средствами для такого отражения 

являются модальности (от лат. modus - способ). 

В НЛП принято вьщелять три перцептивнь1е 

модальности: визуальную (зрительную - я вижу), 

аудиальную ( слуховую - я сль1шу) и кинестетичес

кую, основанную на телеснь1х ощущениях (я чув

ствую). Человек может отражать мир в разнь1х 

модальностях, но для каждого человека есть пред

почтительная, основнаямодальность. 

Основная модальность (полное название -
модальность основной репрезентативной систе

мь1) каждого человека проявляется в особь1х сло

вах, которь1ми человек пользуется, описьшая вос

принимаемь1й им мир, т. е. тем, какое из пяти 

чувств - зрение, слух, осязание, вкусили обоня

ние - является ведущим в процессе восприятия 

мира. Согласно НЛП, человек получает, кодирует 

и хранит информацию, пользуясь тремя основнь1-

ми системами представлення: 

1. Визуальной, где ведущую роль играет зрение. 

2. Аудиальной, где доминирует слух. 
З. Кинестетической, которую определяют осяза

ние, тактильнь1е ощущения, движение. 

С точки зрения приверженцев НЛП, каждая 

из представленнь1х групп имеет свои особеннос

ти. В работе можно использовать характернь1е 

"ключи", которь1е помогут понять, к какой группе 

относится учащийся. 

"Визуал": опрятен и организован; наблюдате

лен; ориентирован на внешний вид; хороший рас

сказчик; запоминает изображения; с трудом запо

минает словеснь1е инструкции; помнит то, что ви

дел; испьпьшает замешательство, читая слова, 

которь1е раньше не видел; при разговоре держит 

подбородок вверх, голос вь1сокий; в чтении силен, 

успешен, скор; ему характерна живая, образная 

фантазия; глаза направлень~ вверх; его движения: 

мигание, прищуривание, нахмуреннь1е брови; его 

предикать1: "я вижу, что Вь1 имеете ввиду", "пока

жите мне", "рассмотреть внимательно", "пролить 

свет" и т. д. 

"Аудиал": разговаривает с собой; шевелит гу

бами, проговаривая слова при чтении; легко повто

ряет усль1шанное; легко осваивает язьши; говорит 

ритмически; помнит то, что обсуждал; любит дис

куссии; хорошо читает новь1е слова; его взгляд 



направлен по средней линии; движения и измене

ния фокусируются вокруг рта, ушей, его предика

тьІ: "обратиться вслух", "я не сльІшал", "слово 

в слово", "громко и отчетливо" ит. д. 

"Кинестетик": стоит близко, касается людей; 

обилие движений; обучается, делая; при чтении 

водит пальцем; много жестикулирует; лаконичен, 

тактичен; использует активньІе слова, движения; 

подбородок направлен вниз, тон голоса понижен; 

глаза направленьІ вниз; изменения и движения идут 

от шеи и ниже; его предикатьІ: "я ухватил основ

ную идею", "я держу ситуацию в руках", "зто бе

рет меня за душу", "я кожей чувствую", "я буду 

поддерживать контакт", "затрагивать интересьІ" 

ит. д. [2, с.97]. 
Человек может отражать мир в разньІх модаль

ностях, но для каждого человека есть предпочти

тельная, основная модальность. Знание того, ка

кая система представлений преобладает у того или 

иного студента позволит преподавателю более 

зффективно организовать подачу информации 

и облегчит процесс запоминания новой информа

ции (что особенно важно при обучении иностран

ному язьшу, где наибольшую сложность для сту

дентов часто представляет запоминание и воспро

изведение новьІх слов). А также устранить барье

рьІ на пути к получению новьІх знаний. 

Итак, для одного человека мир - зто, прежде 

всего, то, что он видит, для другого мир наполнен 

словами и звуками, для третьего - мир состоит 

из ощущений. ЧтобьІ вьІяснить к какой системе 

восприятия относится тот или иной учащийся, до

статочно просто послушать, как он описьшает пред

мет или к каким образам прибегает, рассказьшая 

случай или историю. В соответствиис зтим зна

нием преподаватель может добиться больших 

результатов и организовать процесс преподавания 

более зффективно. 

Так, обьясняя материал "визуалу", нужно ис

пользовать слова, обозначающие цвет, размер, 

форму, местоположение, вьщелять цветом отдель

ньІе пунктьІ или аспектьІ содержания. Зффектив

но использование любьІх наглядньІх пособий: ри

сунков, видео, схем и прочее. 

Для учащегося-"аудиала" важен тембр голо

са, громкость, паузьІ, вьІсота тона. Все зти сред

ства необходимо использовать преподавателю 

Л/НГВОДИДАКТИКА 

при построении обьяснения нового материала, 

тоном акцентируя внимание на самьІх важньІх 

моментах, паузами фиксируя процесс запоминания. 

Для закрепления изученного материала лучше все

го подойдет диалог. 

Для "кинестетика" важно использовать жестьІ, 

уместньІе прикосновения, фокусируя внимание 

на описании ощущений, аналогий, ассоциаций. Так, 

например, нами бьш проведен маленький зкспери

мент, в котором приняла участие 9 студентов-"ки
нестетиков", имеющих примерно одинаковьІе по

казатели успеваемости. В ходе зксперимента сту

дентов разбили на З группьІ, каждой группе бьш 

предложен список новой лексики и задание запом

нить максимальное количество слов. Первой груп

пе бьши предложеньІ карточки с изображениями, 

второй группе зти слова несколько раз читал пре

подаватель, а третьей бьшо предложено поиграть 

"в ассоциации", т. е. назвать три слова, с которьІ

ми ассоциируется новое слово, ощущения, кото

рьІе оно вьІЗьшает. В результате зксперимента 

во всех группах бьш проведен опрос, которьІЙ по

казал, что третья группа запомнила 85% предло
женной лексики, в то время как первая и вторая 

по 60% и 40% соответственно. 
Безусловно, такой подход идеально подходит 

для индивидуальньІх занятий, где преподаватель, 

изучив к какому типу восприятия относится уча

щийся, может весь учебньІЙ процесс построить 

с учетом его системьІ представлений. Во время 

группового занятия такой индивидуальньІЙ подход 

осуществить намного сложнее. Однако, следует 

заметить, что исследователи НЛП технологий 

предлагают ряд возможньІх вариантов работьІ 

с группами учащихся. Можно вьщелить три 

основньІе формьІ построения процесса обучения 

в группе: 

1. Общая, без разбития на группьІ. ЧтобьІ зф
фективно работать сразу со всей группой, препо

даватель представляет любой новьІЙ материал 

трехступенчато, т. е. поочередно опираясь на все 

формьІ восприятия информации. Здесь можно при

вести пример трехступенчатого обьяснения согла

сования времен: а) преподаватель изображает 

на доске временной континуум в виде прямой ли

нии и отмечает на ней точками последователь

ность времен. Для "визуала", а также для учащего-
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ся с абстрактньІм мьІшлением :ного будет доста

точно; б) далее преподаватель озвучивает приме

рьІ фраз с использованием временньІх конструк

ций. Здесь также можно составить историю, где 

в связанном смьІслом тексте будут фигурировать 

все времена, изобразить ее в виде диалога. На зтом 

зтапе мьІ привлекаем "аудиалов"; в) "кинестети

ков" необходимо поместить в зтот временной кон

тинуум и дать им ощутить себя в нем. Интерес

ная находка бьша сделана Д. Никуличевой в се

минаре "Игра со временем". Учащимся предла

гается представить "реку жизни" и себя, стоящим 

над ней на крутом берегу: Река течет слева на

право, плавно изгибаясь, где за поворотом "пря

чется" прошедшее время , вьz находитесь в на
стоящем, а вправо от вас, слегка вверх уходит 

будущее. [3]. 
Можно с уверенностью заявить, что после та

кого трехступенчатого обьяснения у учащихся 

всех модальностей появится четкое восприятие 

системьІ времен в иностранном язьше. 

2. Разбитие на отдельньІе группьІ "визуалов", 
"аудиалов" и "кинестетиков" с предоставлением 

им различньІх учебньІх материалов с учетом осо

бенностей их восприятия. 

3. Создание нескольких смешанньІх групп, 
где одновременно работают представители всех 

модальностей. Здесь интересньІм может бьпь за

дание на развитие "противоположньІх" способно

стей мьІшления. Например, все получают одно за

дание: составить или продолжить рассказ, угадать 

что же произошло в реальности. При зтом "визуа

льІ" и "аудиальІ" работают по картинкам, а "кине-

" ( стетики - по звукам для зтого прослушивается 

запись цепочки шумовьІх зффектов, а студентьІ 

по звукам должньІ восстановить цепочку собьпий). 

При вьшолнении творческих заданий смешанньІе 

группьІ могут воссоздать более полную картину 

или образ, дополняя друг друга. 

Очень зффективной является работа учащих

ся с различньІми видеоматериалами на иностран

ном язьше, т. к. на основе одного материала мож-
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но задействовать все системьІ восприятия: зрения, 

слух, ощущения, возникшие при просмотре. 

Несомненно, применение методов и средств 

НЛП в процессе преподавания иностранньІх язьІ

ков позволит значительно расширить репертуар 

педагогических и методических приёмов препо

давателя, что будет способствовать более зффек

тивному осуществлению им своей профессиональ

ной деятельности. 

ЗффективньІЙ и результативньІЙ процесс обу

чения иностранному язьшу невозможен без учета 

индивидуальньІх особенностей учащихся. Препо

даватель должен пьпаться обьяснить новьІЙ ма

териал на язьше максимально понятном, близком 

каждому человеку. Тогда зту информацию учащий

ся будет воспринимать не только на сознательном, 

ментальном, логическом уровне, но и бессозна

тельно; обьяснение задействует его личньІЙ опьп, 

станет чем-то близким и легко запомнится. В зтом 

преподавателю помогут новейшие психотехноло

гии, в том числе и НЛП, в арсенале которого мно

го различньІх стратегий личностного роста, до

стижения зффективного результата действия, ко

торьІе являются очень перспективньІми для 

изучения и анализа их возможного использования 

в методике преподавания иностранньІх язьшов. 
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Комунікативні ситуації з ознаками конфліктної 

інтеракції мовців як об'єкт дослідження вже 

давно привертають увагу як лінгвістів (Б.Ю. Го

родецький, Н.Д. Арутюнова, О.В. Падучева, 

В.З. Дем'янков, О.О. Романов, І.М. Кобозєва, 

І.Р. Корольов, Л. П Семененко, О.М. Мартинова, 

Дж. Остін, Дж. Сьорль, Т. ван Дейк, Дж. Ліч, 

ГЛ. Грайс та ін.), так і вчених, що спеціалізують

ся у царині психології та соціології (Н.В. Гришина, 

У. Мастенбрук, Е. Берн та ін.). 

Зміст ключового для дослідження терміна 

«вербальний конфлікт» інтерпретується досить 

широко: як порушення процесу вербального спілку

вання за допомогою природної людської мови, 

за якого один із комунікантів не повністю або вза

галі не розум1є шшого, негативно ставиться до його 

модусу мовленнєвої поведінки, вербально-когнітив

ної бази або до мовного коду, використовуваного 

в акті комунікації. Авторка виходить із презумпції 
. . 

того, що соц~альна, культурна, етючна приналеж-

ність комуніканта, його психічний стан вимагають 

певних мовних форм вираження інтенцій; мовні ж 

одиниці і конструкції, будучи маркерами такої при-
. . 

належносп, у певних конситуац1ях призводять 

до деструкції процесу соціальної вербальної взає

модії. 

Дослідження вербальних конфліктів з позицій 

теорії мовленнєвої діяльності є складним 1 ц1кавим 
завданням сучасної лінгвістики, один із аспектів 

якого пов' язаний з відповіддю на питання про 

ступінь і спосіб участі елементів внутрішніх сис

тем мови в процесах маніфестації позамовних 

© Голубовська І.О., 2015 

аспектів комунікативної діяльності людини, зокре

ма й тих, що провокують комунікативний конфлікт. 

Відповідно до розгортання певних етапів до

слідження поставленого завдання, монографію 

структуровано так: 

1) у рамках теоретико-методологічної частини 
. . . 

в 1сторико-синхронному модус~ визначається м1сце 

проблеми вербальних конфліктів у колі лінгвістич

них, ще більше, гуманітарних досліджень; 

2) у дескриптивна-ілюстративній частини 
подається опис факторів породження вербальних 

конфліктів як знакових деформацій, що виступають 

каталізаторами порушень комунікативної діяль

носп; 

З) у результативній частині здійснено аналіз 

механізмів перебігу й, почасти, подолання вербаль

них конфліктів та запропоновано типологію до

сліджуваного феномену. 

Структуру рецензованої монографії можна 
. . 

визнати чпкою, посшдовною, стрункою, такою, 

що відповідає реалізації низки завдань, поставле

них перед собою авторкою. 

Перший розділ «Вербальний конфлікт: історико-
. . . . 

шнгюстична перспектива, методолопя, теор1я» 

присвячений висвітленню теоретико-методологіч

них питань становлення та розвитку лінгвістичної 

конфліктології як науково-практичного напряму 

на перетині мовознавства, соціальної та етнічної 

психології, соціології, юрислінгвістики тощо. 

У розділі визначений комплекс сучасних методо

лого-методичних проблем лінгвоконфліктології 

та інструментарій їх міждисциплінарного вивчення. 
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У другому розділі під назвою «Конфліктогенні 

чинники вербального конфлікту (інтралінгвальний 

аспект)» здійснено опис та аналіз внутрілінгвістич

них чинників породження вербальних конфліктів 

з їхнім поділом на 1) експонентні: акустичні, гра
фічні; 2) семантичні; З) парадигматичні та синтаг
матичні; 4) діахронічні. 
У рамках третього розділу «Конфліктогенні 

чинники у вербально-конфліктній ситуації (екстра

лінгвальний аспект)» Л.В. Чайка зосереджує свою 

увагу на зовнішньолінгвістичних чинниках вербаль

них конфліктів. При цьому розрізнюються (з опо

рю на доробок Р. Якобсона) емотивно-конативна, 

естетично-метамовна, референтивна та фатична 

складові у статичній структурі ситуації вербаль

ного конфлікту та подається аналіз відповідних пре

ференцій комунікантів, які вони виявляють у ході 

вербально-конфліктної інтеракції. 

У четвертому розділі «Динаміка та типологія 

вербальних конфліктів» Л.В. Чайка на конкретних 

прикладах діалогічної інтеракції англійською мовою 

розглядає перебіг різних типів вербального кон

флікту та виявлення його функціональної специфі-
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ки у комуюкативному акті. На основі узагальнен-
. . . 

ня основних шдходш, що склалися нараз~ у класи-

фікації вербальних конфліктів за різними критерія-
. . 

ми 1 параметрами, дослщниця пропонує авторську 

типологію вербальних конфліктів, яка кореспондує 

змісту попередніх розділів монографії. 

У Висновках авторка не лише підсумовує 
. . 

основю результати проведеного досшдження, 

а й визначає можливі перспективи подальшого роз

роблення фокусної проблеми. 

Безсумнівною є не тільки теоретична, а й прак

тична значущість цієї роботи, оскільки зібраний 

та опрацьований Л.В. Чайкою матеріал може бути 

використаним у вищих навчальних закладах у рам-
. . . . . 

ках курсш та спецкурсш з етношнгюстики, соцю-

лінгвістики, теорії комунікації, прагмалінгвістики 

тощо. 

Текст монографії вартий опрацювання у фор

маті посібника або підручника з лінгвоконфлікто

логії. 

Дослідження характеризує коректний науковий 

дискурс, який є прозорим і доступним для широ

кого кола читачш. 
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