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Кафедре английской филологии – 85 лет! 

 

С особым волнением и трепетом приступаю к написанию этой статьи,  

в которой боюсь упустить основные аспекты работы нашей кафедры. Но главное, 

хочу представить коллектив 32 единомышленников, которыми я искренне 

горжусь! Они – яркое и успешное продолжение своих предшественников! Это – 

творческие люди, которые, нередко забывая о себе, выполняют добросовестно 

свои обязанности. 

Кафедру возглавляю с 2005 года, а тружусь на ней уже более 33 лет. Никуда  

из родного университета не уходила, поэтому, думаю, знаю своих коллег 

достаточно хорошо. А о них, нынешних, есть что сказать! Опытные (даже еще не 

имеющие солидного стажа) молодые преподаватели – грамотные, эрудированные, 

высококлассные специалисты. Доказать? Пожалуйста! Е. С. Найдину, 

А. В. Пахаренко, И. А. Котову, В. В. Кукушкина приглашают возглавлять жюри 

всеукраинских олимпиад студентов, научных конкурсов различных рангов, 

руководить работами МАН (О. К. Лобову), ЗНО (И. Ю. Набокову), вести 

секционные заседания на престижных конференциях (А. Н. Пшеничных, 

Т. К. Варенко), в том числе и на нашем международном форуме «Сучасна 

англістика», который проводится уже в шестой раз (члены оргкомитета: профессора 

Е. В. Бондаренко, Е. И. Морозова, Л. В. Солощук, доценты Е. Д. Нефёдова, 

Ю. В. Матюхина, В. В. Кукушкин, А. Н. Пшеничных, О. К. Лобова, М. В. Котов, 

преподаватели И. А. Котова, Е. С. Найдина, Ю. В. Клименко, Я. Л. Ковалевская, 

С. А. Тарасова, Ю. С. Скрынник). Бессменным вдохновителем Форума является 

доц. А. В. Легейда, которая «дирижирует» подготовкой информлистов, 

публикацией тезисов, программы, организацией встреч наших гостей. Ежегодно 

проводим форумы студентов 3-4 курсов: «Форум молодих англістів: перші кроки  

до відкриття» (отв. – соискатель Ю. В. Клименко) та «Бакалаврські читання: форум 

молодих англістів» (отв. – доц. А. Н. Пшеничных). Сегодня на кафедре трудятся  
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МОВА УСПІШНОЇ ЛЮДИНИ У ПРИЗМІ СУЧАСНОГО 

АНГЛОМОВНОГО КІНЕМАТОГРАФУ 

Варенко Т. К., к.п.н., доц., Оцупко А. В. (м. Харків) 

Мова є невід’ємною та важливою частиною людського життя.  
За допомогою мови відбувається спілкування, обмін досвідом та думками, 
отримання інформації, вираження емоцій, тощо. Мова є засобом досягнення 
успіху у житті та професійній діяльності, адже від здатності переконувати, 
приваблювати до себе інших залежить результат більшості починань. 
Особистість з гарною мовою, як правило, більш гармонійно та успішно 
функціонує у сучасному світі.  

Як відомо, люди, особливо молоді, часто намагаються наслідувати поведінкову 
та мовну модель поводження у суспільстві, імітуючи персонажів улюблених 
стрічок, а використання оригінальних кінострічок у навчанні англійської (як і будь-
якої іншої іноземної) мови є поширеною практикою у педагогічній практиці.  
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• Переважання простих речень. Наприклад:
“We have to do the little things memorable. Let's start with something simple.”

(“JOBs”).
“Not now. But one day... I don’t know. When I have a family.” (“Wall Street: 

Money Never Sleeps”). 
“Nigel, I have scruples. I’m a journalist. I won’t be working in fashion forever.”

(“The Devil Wears Prada”). 
• Вживання загального сленгу. Наприклад: 
“As an investment, you pretty much suck.” (“Shopaholic”).
“Well I'd rather poke my eyes out than play pretend girlfriend, but this is the 

bigtime. Sometimes you need to sack up.” (“The Proposal”). 
“At least they kicked me a cap. I wasn't afraid of anything. I was working my ass 

off, trying to get back in the game.” (“Two For The Money”). 
Як бачимо, успішна людина не перенасичує свою мову складними

поняттями та структурами, часто вдається до форм ввічливості та образних 
засобів мови, включаючи загальний сленг. Звичайно ж, цими ознаками 
характеристика мова успішної людини не вичерпується. Отже, перспективою
нашого дослідження зокрема є поглиблене вивчення граматичних, стилістичних
та інших особливостей мови успішної людини, визначення відмінностей її мови 
від мови персонажів, яким у житті не щастить, тощо.

ЗАСОБИ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК КОМПОНЕНТИ

ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА

Віротченко С. А., к.ф.н., доц. (м. Харків) 

Професійно-педагогічна комунікація є основною формою педагогічного 

процесу, продуктивність якого зумовлюється цілями й цінностями спілкування,

прийнятими всіма його суб'єктами за норму індивідуальної поведінки.

Професійно-педагогічна комунікація реалізується за допомогою вербальних

З огляду на це, ми спробували визначити, яку саме мовну модель поведінки 
пропонує нам сучасний англомовний кінематограф. З цією метою було 
проаналізовано 10 сучасних англомовних кінострічок: “Limitless”, “JOBs”, “Proof”, 
“Shopaholic”, “The Proposal”, “The Wolf of Wall Street”, “The Devil Wears Prada”,  
“The Social Network”, “Two For The Money”, “Wall Street: Money Never Sleeps”.  

Попередній аналіз дозволив встановити, що мові сучасної успішної 
людини, якою її нам представляють у сучасних кінострічках, притаманні такі 
загальні ознаки: 

• Використання метафор та порівнянь. Наприклад:
“It's so beautiful, like... A window to the world. How do you think 

that is space?” (“JOBs”). 
“The weird thing was when he’d do crack, his face would contort into this 

bizarre, frozen mask like the Phantom of the Opera.” (“The Wolf of Wall Street”). 
“Most people eventually wash up on the rocky shoals of Miranda Priestly, 

right?” (“The Devil Wears Prada”). 
• Ввічливість та гарні манери. Наприклад:
“OK, I'm gonna propose that we curtail this interview forthwith. So I'll leave you 

and your numbers, but thank you very much for seeing me, and I appreciate... Oh! 

I appreciate everything. Good day.” (“Shopaholic”). 
“We appreciate everything you've done for us.” (“Limitless”). 
“I'm sorry if I hurt your feelings.” (“The Proposal”). 
• Простота пояснень. Наприклад:
“The Winklevi aren’t suing me for intellectual property theft. They’re suing me 

because for the first time in their lives, things didn’t work out the way they were 

supposed to for them.” (“The Social Network”). 
“If you can twist it. Turn it. Remove it. Then you can fix it. Replace it. 

Or improve it.” (“Proof”). 
“… every QB knows the secret, the key to victory is anticipation, the ability 

to see the future and react to it.” (“Two For The Money”). 
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