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Рябинина И. Н.
ШКОЛЬНЫЙ ПУТЬ
Светлой памяти Нины Даниловны Тарасенко, бабушки
Тарасенко Нина Даниловна (1900 – 1964). В 1938 году закончила
филологический факультет Ворошиловградского государственного
пединститута. С 1939 по 1964 год работала преподавателем зарубежной
и украинской литературы в Славянском педагогическом институте.
Первый кандидат филологических наук в институте, доцент, заведующая
кафедрой литературы в 1944 – 1945 гг. Автор учебника по теории
литературы «Деякі питання поетики» и составитель сборника
«Фольклор Донбасу».

Маленькая шестилетняя Нина, нервно дёргая мать за рукав,
настойчиво требует записать её в школу.
– Не приставай, пожалуйста, недавно перестала под стол пешком
ходить, а уже в школу, подрасти ещё! – говорит мать, выбирая спелую
фасоль.
– Мамуся, родненькая, поведите, попросите учительницу, она
примет, я ведь уже и некоторые буквы знаю. Я буду всегда, всегда Вас
слушать, буду хорошо учиться, буду Вам сказки читать, а не поведёте, так
я лягу и умру, как Митя, вот увидите!
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– Нечего с тобой делать, ты ведь не отстанешь добром. Вот закончу
перебирать фасоль – и пойдём.
– Нет-нет, сейчас пойдём, а то опоздаем, а затем уже скоренькоскоренько вместе закончим.
Через полчаса мать ведёт за руку Нину, которая старается поспевать
за матерью.
Весёлая, игривая, полная новых надежд, она временами забегает
вперёд с тем, чтобы по глазам матери убедиться, что она попросит
учительницу, что она уверит её в том, что Нина «о» от «а» уже отличает и
что пальцы пересчитает безошибочно.
Но вот и здание школы. Мрачное строение из тёмного кирпича
строго выглядывает среди тёмно-зелёных акаций. Шаги девочки
становятся робкими, неуверенными, она умолкает и крепче прижимается к
руке матери.
– А вдруг не примут? А вдруг будут бить? Оставят без обеда…
Мальчишки ещё щелчками «накормят», – с молниеносной быстротой
мелькает в маленькой головке… – Может быть, вернуться?
Но мать уже поднимается по ступенькам, и, поддерживая Нину,
подталкивает её перед собой в открытую дверь.
– Здравствуйте, – отвечает учительница на их приветствие. Нина,
ёжась возле порога, окидывает взором классную комнату. Она замечает
портреты царей в золочёных рамах, икону в углу, классную доску, стол,
парты… и ей становится жутко, она чувствует себя такой маленькоймаленькой букашкой, которой трудно будет понимать то, чему её будут
учить.
Но взглянув в доброе, открытое лицо учительницы, на её чёрные, с
лёгкой проседью волосы, в её большие чёрные глаза, которые светились
добротой и умом, Нина осмелела.
Умоляющими глазками со сверкающими слезинками она прямо
посмотрела на Клавдию Алексеевну и тихо произнесла: «Я так хочу
учиться!» ...
Листок за листком срываются на календаре. Аккуратно, старательно
Нина выводит маленькой ручкой новые буквы, которые она узнаёт в
школе.
Она – хорошая ученица, всегда выполняет все задания и не
подвергается наказаниям. Папа с мамой не нахвалятся своей дочкой и
решают заказать ей новые сапожки, а на свои сбережения Нина покупает
первый ярко-красный роговой гребень. На переменке она смачивает свои
волосы и надевает его. Урок. Руки лежат под партой… маленькие
непокорные волосёнки непослушно топорщатся на головке, тащат за собой
гребень, и Нина рискует поднять руки, чтобы, пригладив волосы, снова
одеть гребень. Но тут подходит Клавдия Алексеевна и, строго взглянув на
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неё, крепко бьёт по руке. Слёзы незаслуженной обиды брызнули из глаз,
но девочка быстро успокоилась, так как должна была понять, что за
учительницей было право бить, наказывать непослушных, и что Нина не
имела права протестовать…
На следующий год она с родными уезжает в другое село, а там уже
поступает в земскую школу. Девочка новым товарищам со смехом
рассказывает о том, какая она была маленькая в 1–й группе, как не умела
сама выкарабкаться из грязи, переходя через площадь в новых, шитых «на
вырост», сапожках, и вынуждена была кричать и звать на помощь
прохожих.
Теперь она живёт рядом со школой, ходит во 2-й класс и читает
бойко и выразительно.
Как-то в школе проводился юбилейный вечер памяти Гоголя.
Александра Ивановна много трудится над тем, чтобы Нина сумела хорошо
прочитать прощание матери с сыновьями – отрывок из повести «Тарас
Бульба». Нине было очень трудно понять переживания матери при
расставании с дорогими для неё сыновьями. Но учительница, очевидно,
добилась-таки, чтобы Нина сумела точно передать все интонации, над
отшлифовкой которых так долго и старательно работала Александра
Ивановна.
Закончен 3-й класс. Нине уже скучно в земской школе, ей хочется в
город, в среднюю школу, но заведующий решительно противится
отпускать: Нина – его первый помощник. Когда он занимается с 4-м
классом, то Нина проводит работу с 1-м. Георгий Михайлович доказывает
родным, что девочке необходимо ещё годик поучиться здесь. Но Нина
непреклонна, и 1 сентября 1909 года она уже в других условиях.
Город… Закрытое учебное заведение. Долгополые попы, на каждом
шагу проповедующие послушание Богу и всем старшим. До тошноты
нудные, ограниченные классные дамы, реверансы, условности, форма –
тяжёлый режим. Всякое проявление инициативы, собственной мысли,
неясного вопроса, юного брожения – подавляется жестоко и
категорически. Любимым занятием Нины становится чтение. Она читает
много, без разбору, учит много стихотворений, пишет их сама и считает,
что лучше словесности и литературы предмета нет.
Как-то Глазунов, преподаватель литературы, дал девочке кличку
«литературного человечка», которая так и осталась за ней до окончания
курса.
Во время вечерних занятий Нина быстро заканчивает свои задания и
принимается за дневник. Ему она поверяет свои лучшие, сокровенные
мысли, она ищет решение мучивших её вопросов, её не удовлетворяет
обстановка, ей не могут ответить, почему жизнь «не такая», какой она
должна быть; Нина теряется в догадках и успокаивается в ожидании тех
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«врачей», которые должны прийти, чтобы «исцелить», исправить мир.
За семь лет в юной головке Нины прибавилось умственного багажа,
перемешанного с религиозными взглядами…
И вот Нина на свободе, её выпустили в жизнь с аттестатом и
документом на золотую медаль. Ей шестнадцать лет. Она учительница.
Теперь ей можно носить светское платье и просить себе места. Но ей так
страшно хочется быть адвокатом, ей так хочется защищать тех, кого
обвиняют и кто за себя постоять не может! Долго Нина лелеяла в себе эту
мечту, целыми днями просиживая на судебных заседаниях,
раскрасневшись, мысленно рисовала себе картину собственного
выступления и собственного суждения по данному вопросу.
Наконец она у цели! Выдерживает экзамен на высшие женские
курсы… но мечта остаётся мечтой: нужно было работать, чтобы учиться и
работать, чтобы жить. Помогать было некому – и Нина становится
школьной учительницей.
Идут долгие годы упорного труда.
Пролетарская революция с корнем вырывает буржуазную закваску
старых учебных заведений. Строится новая, социалистическая, красивая,
культурная жизнь, полная глубочайшего содержания. Строятся новые
гиганты-школы, поднимаются колоссальные требования перед педагогами,
и Нина чувствует, что если она отстанет хоть на один шаг от этих
гигантских темпов культурного строительства, то она на целые столетия
уйдёт назад. Надо учиться, учиться и учиться, чтобы гордо нести почётное
звание учителя средней школы, чтобы твёрдо и уверенно воспитывать
поколение, способное в будущем построить светлую жизнь!
Сколько возможностей для учёбы принесла новая жизнь! Нина
поступает на заочную учёбу в пединститут. Каждая свободная от
повседневной работы минутка посвящена упорному труду над книгами.
Ежегодные сессии окрыляют, дают идеологические установки; многое
неясное становится понятным, но Нину волнует то, что она только
поверхностно знакомится с наукой, не может постичь всей её глубины,
изучить её корни… Девушка на практике борется с лоскутностью знаний
своих учеников, а сама в то же время не может знать так, как она должна
знать и к чему так стремится.
Наконец Нина, преодолев все трудности отпуска с работы, принята в
стационарный институт. День зачисления её в списки студенчества был
лучшим днём её жизни! Полна энергии, острой жажды знаний, Нина, как
угорелая, мечется по коридорам родного института, готовая кричать на
весь мир, что она глубоко счастлива, что теперь она имеет возможность
только учиться, будет много-много читать, чтобы потом плодотворно
работать!..
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Ананьян Э. Л.
«КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ» У ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ
АНАЛІЗІ ТЕКСТУ
Здійснюючи перекладацький аналіз тексту, фахівець переслідує дві
основні мети. Так, по-перше – глибоко зрозуміти текст, що перекладається,
на рівнях значення та змісту; по-друге – визначити інваріант перекладу,
тобто “сукупність функціональних характеристик тексту, або, інакше,
комунікативне завдання” (виділено авторами – Н. К., І. Ц.) та стратегії
перекладу [3, с. 22]. На цьому шляху перекладач має зануритись у процеси
аналізу, декодування, визначення та оцінювання таких важливих
аспектних характеристик тексту перекладу, як синтактика, семантика,
прагматика, стиль та культурна забарвленість.
Більш детально зупинимося на такому аспекті, як «культурна
забарвленість», за яким у перекладознавстві закріплено статус
«культурного компоненту» перекладацького аналізу або його так званого
«п’ятого елементу». Науковий пошук довів, що концепт культури є дуже
важливим для перекладознавства, оскільки “перекладознавство – це
область знання, що обіймає суміжне положення між лінгвістикою та
культурологією, оскільки переклад допомагає здійснити діалог не тільки
мов, але і культур” [3, с. 75]. Так, переклад стає процесом міжмовної та
міжкультурної комунікації, при якому “на основі цілеспрямованого
перекладацького аналізу вихідного тексту створюється вторинний текст
перекладу, що замінює вихідний у новому мовному та культурному
середовищі” (виділено авторами – Н. К., І. Ц.) [3, с. 25]. Усе це вимагає від
перекладача професійної компетенції та вмінь декодувати в тексті
присутність культурного компоненту, з’ясувати, до якого типу лексики
належить культурно-детермінована одиниця та визначитися зі способами
та техніками її перекладу.
Зазначимо, що в теорії перекладу існують певні класифікації
лінгвокультурологічної лексики. Так, відомий сучасний науковець
В. І. Карасик класифікує культурно-детерміновані одиниці за такими
типами: “1) слова та вирази, що в концентрованому вигляді виражають
специфічний досвід народу (власні назви, культурно-історичні реалії,
поширені алюзії, слова з емоційно-оцінним фоном, який усвідомлюється
даним етносом); 2)
лексика зі слабко вираженими культурноспецифічними характеристиками (велика частина загальновживаної
лексики, що включає в себе безліч концептів та артефактів); 3) слова та
звороти, що мають універсальний характер людства (наприклад, терміни)”
[3, с. 76–77].
Згідно з класифікацією, запропонованою В. І. Хайрулліним,
лінгвокультурологічна лексика поділяється на такі три групи: 1) фрейми з
повною відповідністю в культурі мови перекладу; 2) фрейми з частковою
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відповідністю в культурі мови перекладу; 3) фрейми з нульовою
відповідністю в культурі мови перекладу [3, с. 77]. Працюючи над
адаптуванням культурно-детермінованого матеріалу, фахівець, з одного
боку, відчуває велику зацікавленість, а з іншого – демонструє свій високий
професіоналізм, перекладаючи саме одиниці з нульовою та частковою
відповідністю в культурі мови перекладу, оскільки він занурюється в
пошук ще досі не існуючого в мові, він творчо майструє свій витвір,
оскільки розуміє, що “переклад того, що не перекладається, при всій його
парадоксальності, виявляється носієм інформації високої цінності”,
інформації, яка, вбираючи в себе реалії не адаптованої до рідної культури,
заохочує реципієнта пізнати та зрозуміти інокультуру [3, с. 77].
Вибір тієї чи іншої стратегії перекладу тексту, що містить
культурний компонент, обумовлює манеру перекладу, у якій працює
перекладач. Манера перекладу, у свою чергу, детермінує вид перекладу. У
контексті нашого дослідження ми маємо на увазі синтетичний та
аналітичний види перекладу, що знаходяться в опозиційному відношенні
один до одного: «синтетичний переклад» :: «аналітичний переклад». У
науковій літературі з перекладознавства зустрічаємо варіативні поняття в
демонстрації цієї опозиції. Так, «синтетичний переклад» синонімічно
замінюється «одомашнюючим перекладом», а «аналітичний» –
«відчужуючим перекладом». Маркером, покликаним стати основою для
існування опозиції, представленої вище, є традиційність або
нетрадиційність манери перекладу. Так, синтетичний (одомашнюючий)
переклад здійснюється в традиціях рідної мови, тоді як аналітичний
(відчужуючий) переклад вимагає від перекладача опрацювати нетипові
граматичні форми, синтаксичні конструкції, активізувати образне
мислення. Відповідь на питання «Який переклад обрати?» не може бути
категоричною на користь одного з них. За словами Н. О. Каширіної та
І. А. Цатурової, “вибір тієї чи іншої стратегії може диктуватися різними
обставинами, однак безсумнівним є те, що «відчужуючий» переклад
призначений не для «звичайного» читача, а для адресата, який володіє
високим рівнем інтелектуального розвитку та толерантності до чужої
культури. Іншими словами, чим нижче рівень толерантності адресата
до іншої культури, тим більше «культурно адаптованим» має бути
переклад” (виділено авторами – Н. К., І. Ц.) [3, с. 78].
Переконливе підтвердження цього бачимо в дослідженнях з теорії
та практики перекладу Є. В. Бреуса [1]. Так, науковець оперує таким
прикладом: при перекладі імені головної героїні всім відомої казки
“Білосніжка та сім гномів” на мови деяких тропічних країн, у яких відсутнє
поняття сніг, це ім’я довелося передавати описово, як Ardea alba чи Egretta
alba, що означає «дівчина, біла, як пір’я білої чаплі». Зауважимо, що під
час перекладу цього культурного компонента на мови країн, носії яких
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мають уявлення про сніг, про його колір та можуть провести певне
метафоричне порівняння, переклад виглядає так: Snow White (англійська),
Schneewittchen (німецька), Blanche-Neige (французька), Biancaneve
(італійська), Blancanieves (іспанська), Білосніжка (українська), Белоснежка
(російська) – та не становить жодних труднощів для розуміння.
Представлену вище думку підтверджує і наступний приклад. Так,
для аналізу взято речення з роману Дж. Брейна “Шлях нагору”: “I came to
Warley on a wet September morning with the sky the grey of Guiseley
sandstone”. Елементом аналізу є словосполучення Guiseley sandstone. У
перекладі роману російською мовою, зробленому Т. О. Кудрявцевою та
Т. О. Озерською, речення звучить так: “Я приехал в Уорли пасмурным
сентябрьским утром. Небо было серым, как гизлейский песчаник”.
Використовуючи в тексті перекладу гизлейский песчаник, Т. О. Кудрявцева
та Т. О. Озерська не вважають, що це може дещо завадити досягненню
адекватного комунікативного ефекту, залишаючи тим самим декодування
таких моментів, як «Що є гизлейский песчаник?» та «Який він?», читачеві
та його бажанню здійснити певний лінгвокультурний пошук. Іншої думки
дотримується А. Нойберт – один з авторів комунікативної моделі
перекладу. Переклад речення, що аналізується, він ілюструє так: “В Уорли
я приехал дождливым сентябрьским утром. Небо казалось высеченным из
серого песчаника” [1, с. 13]. Поясненням цього є те, що Guiseley sandstone
цілком зрозуміле читачеві-англійцю та викликає в нього конкретні образні
асоціації. Тоді як читач російськомовної версії роману може відчувати
певні труднощі з тим, щоб уявити собі, як виглядає піщаник у Гейзлі,
Західному Йокширі. Саме з метою викликати в нього подібну реакцію в
перекладі використовується більш загальне поняття серый песчаник, “яке
добре асоціюється з образом неба восени та дозволяє зберегти
комунікативний ефект оригіналу” [1, с. 13].
Зазначимо, що для перекладу культурно-зумовлених елементів
тексту в перекладознавстві передбачено використання таких способів
перекладу, як транскрипція, транслітерація, калькування, приблизний
переклад (підбір близького, але не ідентичного еквівалента), елімінація
національно-культурної специфіки та описовий переклад.
Отже, матеріал, представлений вище, довів, що, здійснюючи пошук
перекладацьких стратегій під час роботи над культурно-детермінованим
матеріалом, перекладач поряд з передачею мовних функцій має завжди
пам’ятати, що “отримувачі текстів на вихідній мові та мові перекладу є
носіями різних культур. Через різницю у світогляді, вихідних знаннях,
уявленнях та поведінкових нормах їхнє сприйняття одного й того ж тексту
може бути не однаковим. А якщо зміст вихідного та кінцевого текстів
сприймається по-різному, то переклад як двомовний комунікативний акт
не досягає своєї мети” [1, с. 12]. Усе це вимагає від перекладача
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гармонійно поєднувати в собі як високий професіоналізм знавця мови, так
і допитливість та старанність дослідника з культури, світосприйняття та
ментальності носіїв мови, якою написаний текст, що перекладається.
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Ананьян Э. Л., Рябкин А. А.
АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «МИРОТВОРЧЕСТВО»
НА СТРАНИЦАХ АУТЕНТИЧНОГО ГАЗЕТНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
Продукты восприятия человеком окружающей действительности и
переживания взаимодействия с ней сосредотачиваются в мышлении в виде
определенных ментальных структур, среди которых концепт определяется
как базовая (элементарная) структура. Анализ научной литературы
показал, что существует огромное разнообразие толкований концепта.
Одним из наиболее лаконичным, но в то же время и емким нам кажется
определение, предложенное Д. С. Лихачевым, который использует понятие
концепт для “обозначения обобщенной мыслительной единицы, которая
отражает и интерпретирует явления действительности в зависимости от
образования, личного опыта, профессионального и социального опыта
носителя языка и, являясь своего рода обобщением различных значений
слова в индивидуальных сознаниях носителей языка, позволяет
общающимся преодолевать существующие между ними индивидуальные
различия в понимании слов” [2, с. 21–22].
Исследуя
актуализацию
концепта
МИРОТВОРЧЕСТВО,
вербализированного лексемой peacekeeping на страницах аутентичного
газетно-публицистического текста, мы, используя метод матричного
моделирования, раскрываем содержание изучаемого концепта. Метод
матричного моделирования предполагает создание матричной модели,
одним из свойств которой являются выстроенные в пропозициональных
связях концепт и его домен. При этом концепт – мысленная фигура,
понимание которой возможно только при условии действенного
объяснения, описания, профилирующих ее сущность, чем и является
домен.
Схематически матрицу концепта МИРОТВОРЧЕСТВО представим
следующим образом (рис. 1). Отметим, что моделирование матрицы
концепта МИРОТВОРЧЕСТВО, реализованного в рамках общественно16
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политической ККМ, происходит с учетом следующих определяющих: вид
коммуникации
–
аутентичная
газетно-публицистическая
статья;
peacekeeping – лексема, вербализирующая исследуемый концепт.

Домен
ПРИЧИНА
МИРОТВОРЧЕСТВА
Домен
РАЗНОВИДНОСТИ
МИРОТВОРЧЕСТВА

МИРОТВОРЧЕСТВО
Домен
АНТИТЕЗА
МИРОТВОРЧЕСТВА

Домен
НАЧАЛО/КОНЕЦ
МИРОТВОРЧЕСТВА
Домен
МАСШТАБНОСТИ
МИРОТВОРЧЕСТВА

(лексема Peacekeeping)

Домен СИМВОЛИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ –
КОРРЕЛЯТ
АССОЦИАТИВНОГО
ФРЕЙМА: МИРОТВОРЧЕСТВО-Референт

Домен ТО, НА ЧТО
ДЕЙСТВУЕТ
МИРОТВОРЧЕСТВО

Домен РЕЗУЛЬТАТ
ДЕЙСТВИЯ/ВЛИЯНИЯ
МИРОТВОРЧЕСТВА

Рис. 1 Матрица концепта МИРОТВОРЧЕСТВО
Рассмотрим детально некоторые из представленных доменов
матрицы концепта МИРОТВОРЧЕСТВО:
Домен
РАЗНОВИДНОСТИ
МИРОТВОРЧЕСТВА
–
МИРОТВОРЧЕСТВО существует ТАК:
• урегулирование конфликтов (Conflict Management)
“This policy brief explores the drivers of consensus in the case of Mali
and analyses the larger policy implications for the future of international conflict
management” [11].
• альтернатива превентивной дипломатии (Preventive Diplomacy
Alternative)
“The United Nations Organisation (UN) is best endowed to conduct
preventive diplomacy (PD) by preventing disputes and conflicts arising from
interstate and intrastate relationships” [6].
• залог организации коллективной безопасности (Collective Security
Arrangement Pledge)
“Collective Security as an institutionalized mechanism for the
maintenance of international peace and security has reduced tensions among
states in the international community. It has done much by providing the
17

Перспективні напрямки сучасної науки та освіти. Випуск 10. Ч. 1

framework for keeping conflicts from becoming major threats to international
peace” [5].
• остановка/разрешение вооруженного конфликта без кровопролития
(Armed Conflict Without Bloodshed Halting/Resolving)
“More than a million military and civilian UN personnel already
participated in such operations. On occasion, conflicts are averted without
bloodshed just by positioning "Blue Helmets" between the antagonists (that is,
peacekeeping contingents whose deployment is authorized by the UN Security
Council)” [3].
• миссия (Mission)
“… UN peacekeeping has become integral to the UN’s stated mission to
save succeeding generations from the scourge of war” [13].
Логично предположить, что интерпретация концептуальных
компонент-наполнителей доменов представленных выше, может
приобрести совершенно иной вид. Причиной этого может стать восприятие
анализируемого материала
представителями
противодействующей
идеологической среды. Так, противники будут предлагать свои
концептуальные компонент-наполнители доменов, которые будут
диаметрально отличаться от толкований их идейными оппонентами, неся в
себе анархичность, агрессивность и озлобленность. В таких условиях
«домен РАЗНОВИДНОСТИ – МИРОТВОРЧЕСТВО существует ТАК»
будет трактоваться как, “разжигание конфликта (Conflict Intensification)”,
“политика угнетения (Oppression Politics)”, “вторжение (Invasion)”,
“агрессия (Aggression)” и т. д.
Домен
ПРИЧИНА
МИРОТВОРЧЕСТВА
–
связь
МИРОТВОРЧЕСТВО существует ИЗ-ЗА/БЛАГОДАРЯ:
• ПЕРВАЯ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКАЯ ВОЙНА (1948) → СОВЕТ
БЕЗОПАСНОСТИ
САНКЦИОНИРУЕТ
РАЗВЕРТЫВАНИЕ
КОНТИНГЕНТА ВОЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ООН НА БЛИЖНЕМ
ВОСТОКЕ (1948).
“The first UN peacekeeping operation, the UN Truce Supervision
Organization (UNTSO), was launched in 1948 to monitor the ceasefire
agreement between Israel and its Arab neighbors in the wake of the Israeli war
of independence that same year” [10].
Домен НАЧАЛО/КОНЕЦ МИРОТВОРЧЕСТВА – связь
МИРОТВОРЧЕСТВО существует С ТЕХ ПОР/ДО ТЕХ ПОР:
• вечный, постоянный (Everlasting)
“Furthermore, in the light of the everlasting ‘war on terrorism’ PSOs
might now be reconfigured as forces for good in a global struggle” [4, с. 40].
В материале, цитируемом выше, временные границы существования
миротворчества (Peacekeeping) определяются через “PSOs (Peace Support
Operations)”, действия миротворческой деятельности (Peacekeeping
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Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

Activity). Выстраивается своеобразная цепочка причины и следствия: так
как война с терроризмом (“war on terrorism”) предполагает быть вечной
(“everlasting”), то и существование миротворческой деятельности
детерминируется как постоянное.
Распределяя домены матрицы концепта МИРОТВОРЧЕСТВО,
приходим к необходимости расширить его таким доменом как “домен
МАСШТАБНОСТИ
МИРОТВОРЧЕСТВА
–
связь
МИРОТВОРЧЕСТВО существует в ПРОСТРАНСТВЕННОМ ОХВАТЕ
(РАЗМАХЕ)”. В нашем случае концептуальным компонентом
наполнителя
домена
будут
единицы
“multinational”,
“global”:
“… multinational peacekeeping is now being taken on or shared by such
regional organizations as the African Union, European Union, Organization of
American States, and Association of Southeast Asian Nations. Equally
significant, while once dominated by the great powers, more and more of the
work is now being done by an expanding circle of smaller countries around the
global” [7].
Домен ТО, НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ МИРОТВОРЧЕСТВО – связь
акционального фрейма Пациенс: МИРОТВОРЧЕСТВО действует на
НЕЧТО:
“Today's multidimensional peacekeeping operations are called upon not
only to maintain peace and security, but also to facilitate the political
process, protect civilians, assist in the disarmament, demobilization and
reintegration of former combatants; support the organization of elections, protect
and promote human rights and assist in restoring the rule of law” [15].
Домен
РЕЗУЛЬТАТ
ДЕЙСТВИЯ/ВЛИЯНИЯ
МИРОТВОРЧЕСТВА – связь РЕЗУЛЬТАТ: МИРОТВОРЧЕСТВОагенс действует, чтобы получить НЕЧТО:
Анализ аутентичных газетно-публицистических материалов дал
возможность наполнить данный домен следующими трактовками:
• полнейший успех, высокая эффективность (Total Success, High
Effectiveness)
“Mr Ban officially closed the UN offices in Freetown in 2014, declaring a
“successful conclusion” to the organisations work in helping to bring peace to
the country, calling it a “triumph for the people of Sierra Leone” …” [14].
• полнейший провал, фатальность (Total Failure, Fatality)
“The UN peacekeeping mission confirmed the attack and deaths. The UN
mission in Mali is the deadliest active peacekeeping mission in the world” [8].
• так называемый “самокритичный подход”: “Мы гордимся своими
ПОБЕДАМИ, НО мы осознаем и наши ПОРАЖЕНИЯ” (“We are proud of
our VICTORIES, BUT we realize our FAILURES too”).
“Since its inception in 1948, the U.N. peacekeeping program has seen its
share of successes. Missions in Lebanon and Sierra Leone are often cited as
19
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effective, as are many of the peacekeepers' deployments before the end of the
Cold War. The agency was awarded the Nobel Peace Prize in 1988 for its work.
But failures, such as those in Malakal, have roiled the program in recent years”
[9].
Домен
СИМВОЛИЧЕСКИЙ
КОРРЕЛЯТ –
КОРРЕЛЯТ
ассоциативного фрейма: МИРОТВОРЧЕСТВО-Референт есть НЕЧТО
замещенное
СМЕЖНЫМ/СОПРЕДЕЛЬНЫМ
–
концептуально
наполняется единицей “blue helmet”:
“From Rwanda to Bosnia, Haiti to Congo, failures raise questions about
future of United Nations blue helmets” [16].
Домен АНТИТЕЗА МИРОТВОРЧЕСТВА – связь АНТИТЕЗА:
МИРОТВОРЧЕСТВО не существует ТАК
• разжигание войны (Warmongering)
“North Korea has accused the US of wanting to provoke a war on the
Korean peninsula following Washington's large-scale joint military manoeuvers
with South Korea in the region, and called comments made by US senior
officials "warmongering"” [12].
• возникновение конфликта, эскалация конфликта (Conflict Arising,
Conflict Escalating)
“Third, until relatively recently, even if there had been a demand for
international mediation to prevent conflicts from arising – or escalating – the
UN had no cadre of experienced mediators to meet the need” [17].
Материал, представленный, выше предлагает модель матрицы
концепта МИРОТВОРЧЕСТВО, где значение концепта раскрывается на
фоне его описания и объяснения. Домены, которые в комплексе выступают
в качестве базы для исследуемого концепта, позволяют интерпретировать
и трактовать его сущность в рамках общественно-политической
концептуальной картины мира, «физически» представленной аутентичным
газетно-публицистическим текстом.
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Барабаш Л. М.
ІНТЕГРАЦІЯ В БІОЛОГІЇ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ ТА ЦІЛІСНОГО СПРИЙНЯТТЯ СВІТУ
Великі проблеми, які стоять перед нами,
не можна вирішити на тому ж рівні мислення,
на якому ми були, коли вони виникали
А. Ейнштейн
Сучасна
система
освіти
спрямована
на
формування
високоосвіченої, інтелектуально розвиненої особистості з цілісним
уявленням картини світу, з розумінням глибини зв’язків, явищ і процесів в
оточуючій дійсності. Предметна роз’єднаність стає однією з причин
фрагментарності світогляду випускника школи, в той час як у сучасному
світі переважають тенденції до економічної, політичної, культурної,
інформаційної інтеграції.
Для нашого часу характерна інтеграція наук, прагнення отримати
якомога більш точне уявлення про загальну картину світу. Ці ідеї
знаходять відображення в концепції сучасної шкільної освіти. Але
вирішити таке завдання не можливо в рамках одного навчального
предмета. Тому в теорії та практиці навчання спостерігається тенденція до
інтеграції навчальних дисциплін, яка дозволяє учням досягати
міжпредметних узагальнень і кращого засвоєння навчального матеріалу.
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Інтеграція – одна з найперспективніших інновацій. Диференціація і
інтеграція навчання – необхідні умови розкриття творчої індивідуальності
особистості учня та вчителя в контексті нової української школи.
Актуальність інтеграції полягає в тому, що у сучасному світі одним з
критеріїв випускника школи є високий рівень знань, що включає в себе
достатнє підґрунтя для продовження освіти. А щоб випускник відповідав
цим вимогам, потрібно у школі закласти учням основи цілісного підходу
до вивчення процесів, що відбуваються у навколишньому світі.
Це особливо важливо для викладання біології, вивчення якої дає
можливість використовувати знання учнів майже із усіх шкільних
дисциплін, тобто у біології має місце інтегративний характер навчання.
Для розкриття теми уроку необхідно, щоб поняття учнів спиралися на інші
базові предмети.
Інтеграція в біології дає можливість розглядати природні явища під
іншим кутом зору, тобто з погляду інших предметів, повніше і глибше
розкрити зв’язки між біологією та іншими шкільними предметами, тобто
забезпечити підпорядкування окремого загальному. А для цього не можна
обійтися без пізнавального інтересу і творчого підходу учнів.
Формування загальної системи знань учнів про реальний світ, які
відображають взаємозв’язки різних форм руху матерії – одна з головних
освітніх функцій інтеграції предметів.
Інтеграції предметів повинен передувати глибоко продуманий
аналіз програм з різних предметів; аналіз річного календарного
планування; зіставлення матеріалу різних предметів для виділення тем,
близьких за змістом або метою використання; визначення завдань уроку;
«конструювання» уроку.
Інтегровані уроки, на наш погляд, мають значні переваги над
звичайною подачею матеріалу.
1. Світ, що оточує дітей, пізнається ними в різноманітності й
єдності, а предмети природничого циклу, спрямовані на вивчення окремих
явищ цієї єдності, не дають уяви про ціле явище, поділяють його на
розрізнені фрагменти.
2. Інтегровані уроки розвивають потенціал самих учнів, спонукають
до активного пізнання навколишньої дійсності, до осмислення й пошуку
причиново-наслідкових зв’язків, до розвитку логіки, мислення,
комунікативних здібностей.
3. Більшою мірою, ніж звичайні, інтегровані уроки сприяють
розвитку мови, формуванню вміння порівнювати, узагальнювати, робити
висновки.
4. Форма
проведення
інтегрованих
уроків
нестандартна,
захоплююча.
Виходячи з вищезазначеного можна зробити висновок, що
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необхідно планувати викладання біології таким чином, щоб здійснювати
цілісне вивчення оточуючого світу як єдності та гармонії складових частин
природи.
Під час вивчення біології інтеграцію можна прослідкувати у
наступних темах:
6 клас → «Рослини»
– «Клітина», «Рослини» (хімія «Хімічні реакції та явища, що їх
супроводжують»);
– «Органи рослин» (математика «Симетрія тіла»);
– «Мінеральне та повітряне живлення» (хімія «Хімічні елементи, їх
назви і символи»);
– «Основні функції пагона (фотосинтез, газообмін, випаровування)»
(природознавство «Світло»);
– «Квітка» (хімія «Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують»,
фізика «Дифузія газів», природознавство «Рослини – символи України»).
7 клас → «Тварини»
– «Молюски (різноманітність, роль у природі та значення в житті
людини)» (фізика «Реактивний рух»);
– «Два типи симетрії як відображення способу життя.» (математика
«Симетрія тіла»).
8–9 клас → «Людина»
– «Профілактика захворювань дихальної системи» (хімія «Повітря,
його склад», математика «Пропорції та відсотки», українська та зарубіжна
література);
– «Будова та функції кровоносних судин. Рух крові.» (фізика
«Тиск», математика «Пропорції та відсотки»);
10–11 клас
– «Будова і функції мембран» (фізика «Швидкість руху молекул і
температура тіла»);
– «Білки – складні біополімери. Будова і властивості білків.» (хімія
«Білки: склад і будова. Гідроліз, денатурація, кольорові реакції білків.
Біологічна роль амінокислот і білків»);
– «Потоки речовини та енергії. Ланцюги травлення та трофічні
рівні.» (хімія «Закон збереження маси речовини»);
– «Розмноження та індивідуальний розвиток живих організмів»
(математика «Геометрична прогресія»).
10 клас → «Хімічний вміст клітини» поглиблюють знання з хімії та
математики, розв’язуючи задачі на визначення масової частки хімічних
елементів у клітині.
Як один із прикладів інтеграції предметів в процесі вивчення
біології, я хочу запропонувати урок з теми «Дихання», з інтригуючою
назвою «Зумій земні спокуси побороть!», який пройшов у формі
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біологічно-літературного салону. Цей урок інтегрував такі шкільні
дисципліни, як біологія, хімія, географія, математика, література.
Інтеграція з хімією:
1. Під час проведення дослідів було доведено, що в результаті
дихання виділяється вуглекислий газ і вода.
Дослід 1. Легені – органи виділення вуглекислого газу.
У пробірку налити вапняну воду та подихати через скляну
трубочку, занурену у пробірку.
(Вміст пробірки стає каламутним внаслідок утворення нерозчинної
солі – вуглекислого кальцію.)
Дослід 2. Легені – органи виділення води.
Взяти холодну пробірку і подихати в неї.
(На стінках пробірки з‘являються краплини води.)
2. Розглянуто склад тютюнових цигарок за наявністю в них
хімічних речовин.
Інтеграція з географією:
Повідомлення про подорож Христофора Колумба та історію
походження тютюну, його батьківщину та шляхи надходження до Європи.
Інтеграція з математикою:
Під час повідомлення про склад та чистоту повітря розраховуємо
задачі:
1. У чистому житловому приміщенні в 1 м² повітря нараховується
20 тис. мікробів, у шкільному класі до початку уроків 260 тис. мікробів. У
класі, після уроків у 5 разів більш, ніж до занять, а на вулиці – у 4 рази
менше, ніж у житловому приміщенні. Скільки мікробів у класі та на
вулиці?
2. Який об’єм повітря використає клас із 35 осіб за 45 хвилин уроку,
якщо один учень в середньому робить 16 вдихів за хвилину по 500 см³
повітря?
Крім цього, під час розгляду складу тютюну, розраховуємо, скільки
коштує шкідлива звичка, якщо людина палить за день 1 цигарку,
10 цигарок, 1 пачку цигарок. І скільки витрачається коштів на цю спокусу
протягом тижня, місяця, року.
Інтеграція з літературою:
Протягом всього уроку відбувається збагачення теми літературними
творами – це легенди, приказки та прислів’я, вірші про шкоду паління,
наприклад:
Шкода куріння для дитини розкрита у вірші Надії Красоткіної →
Дитя цигарку витягає,
бо хочеться дорослим стать.
Та сильним, гарним він не стане!
Бо зріст вповільнюватись став.
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Усе, що в світі є поганее, хлопчина в організм запхав.
Та щей в залежність від цигарки
Потрапив хлопець, як в капкан!
Під час проведення тесту «Моє ставлення до куріння» використано
вірш Євгена Євтушенка →
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку
Каждый выбирает для себя.
Каждый выбирает по себе
Слово для любви и для молитвы,
Шпагу для дуэли, меч для битвы –
Каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает по себе
Меч и латы, посох и заплаты.
Время окончательной расплаты
Каждый выбирает по себе.
Отже, ідея інтегрованого навчання сьогодні є надзвичайно
актуальною, оскільки з її успішною методичною реалізацією
передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто освіти
конкурентоздатної, спроможної забезпечити кожній людині самостійно
досягти тієї чи іншої життєвої мети, творчо самостверджуватися в різних
соціальних сферах. Ще багато років тому відомий педагог Я. Коменський
відзначав: «Усе, що перебуває у взаємному зв’язку, повинно викладатися у
такому зв’язку». А К. Д. Ушинський наголошував, що доки різні предмети
викладатимуться незалежно один від одного, навчання не матиме ніякого
суттєвого впливу на духовний розвиток дитини. Тому інтеграція шкільних
предметів – це потреба часу, об’єктивна необхідність віддзеркалення в
навчальному пізнанні реальних взаємозв’язків об’єктів і явищ природи та
суспільства.
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Баркова А. Э., Маторина Н. М.
СВЯЗАННЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ В
ЛИНГВОИСТОРИОГРАФИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
В лингвистике XX века наблюдаются новые тенденции в изучении
языка и речи. Начинает развиваться «экспрессивный синтаксис», в рамках
которого исследователи обращаются к понятиям «экспрессивный»,
«эмоциональный», исследуют синтаксические фигуры речи и особые
синтаксические
конструкции,
которые
получают
название
«синтаксических фразеологизмов», а также соединения слов, выражающие
модально-экспрессивные значения. Оказывается, что не только лексика, но
и синтаксис способен выражать дополнительные модальные значения,
независимо от лексического наполнения конструкции.
Изучая экспрессивные конструкции, разговорную речь и ее
особенности, лингвисты натолкнулись на конструкции, которые находятся
на стыке двух уровней языка. «Это особого рода стабилизовавшиеся
построения, с одной стороны, лексически свободные, с другой стороны,
такие, в которых черты собственно грамматические выступают в
неразрывном единстве с чертами лексико-фразеологическими» [2; 4; 6; 12;
14 и др.].
Данные конструкции рассматриваются во многих работах [1; 8; 10;
15 и др.], однако единства терминологии среди учёных, описывающих их,
не наблюдается, очевидно, ввиду чрезвычайного многообразия
наблюдаемого явления.
Для
обозначения
фразеологизированных
синтаксических
конструкций в лингвистике существует несколько терминов:
• предложения фразеологизированной структуры;
• фразеосинтаксическая схема;
• застывшая конструкция;
• синтаксический идиоматизм;
• шаблонная фраза;
• синтаксический фразеологизм;
• фразеосхема;
• застывший синтаксический оборот;
• связанная синтаксическая конструкция и др.
Наиболее приемлемыми, на наш взгляд, следует считать термины
связанные
синтаксические
конструкции,
предложения
фразеологизированной структуры,
синтаксический фразеологизм,
идентичен которому термин синтаксический идиоматизм.
Термин
шаблонная
фраза
ассоциируется
с
клише,
стандартизованными фразами, которые являются принадлежностью
официально-делового стиля.
Термины застывший синтаксический оборот, застывшая
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конструкция также не в полной мере отражают грамматическую природу
рассматриваемых
конструкций,
так
как
«застывшей»,
фразеологизированной является сама модель.
Термином фразеосхема или фразеологизированная схема логично
обозначить модели (структурные схемы, отвлеченные образцы), по
которым строятся такие предложения, противопоставляя их предложениям
нейтрального синтаксиса, построенным по свободным структурным
схемам.
Итак, биноминативные тавтологические конструкции как особые
синтаксические построения впервые были охарактеризованы Н. Ю. Шведовой
[12] и в дальнейшем не раз привлекали внимание исследователей.
Н. Ю. Шведова называет такие конструкции «шаблонными фразами»
или «застывшими конструкциями». К ним она относит четыре типа
конструкций:
1) построения, представляющие собой разного вида соединения
полнозначных слов (шёл и шёл, возьму и приду);
2) построения с частицами и с такими модальными словами, которые
по характеру своего функционирования в составе конструкции
сближаются с частицами (Вот они работнички!);
3) построения с междометиями и междометными сочетаниями (Ах,
она змея! Ох, они сплетницы!);
4) построения фразеологизированного характера (Чем не жених!
Что за церемонии!) [12].
Конструкции второго, третьего и четвертого типа являются
сформированными предложениями и были названы Д. Н. Шмелёвым [13]
«фразеосинтаксическими схемами», или т. н. связанными синтаксическими
конструкциями, и впоследствии подробно описаны в работах
В. Ю. Меликяна:
такие
построения
–
это
«коммуникативные
предикативные
единицы
синтаксиса,
представляющие
собой
определяемую и воспроизводимую несвободную синтаксическую схему,
выражающие членимое понятийное смысловое содержание (т. е. равное
суждению), обладающие грамматической и лексической частичной
членимостью, проницаемостью, распространяемостью, сочетающиеся с
другими высказываниями в тексте по традиционным правилам и
выполняющие в речи эстетическую функцию» [7].
Остается неясным вопрос о положении в системе языка конструкций
типа «шёл и шёл», «возьму и приду». В «Грамматике–80» уже сама
Н. Ю. Шведова разделяет «синтаксические фразеологизмы» как
фразеологизированные предложения и «соединения словоформ,
построенные по определенным образцам, предназначенным для
выражения тех или иных субъективно-модальных значений» (то есть
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конструкции, которые Н. Ю. Шведовой были изначально включены в
первую группу).
Основное отличие данных построений от тех, которые обозначены в
Грамматике как «синтаксические фразеологизмы» заключается в том, что
синтаксические фразеологизмы – это сформированные предложения, в то
время как специальные соединения словоформ – это особые образцы, «по
которым могут быть организованны те или другие члены предложения,
чаще всего сказуемое или главный член». [9].
Однако многие авторы рассматривают данные конструкции
совместно и зачастую не проводят четкой границы между ними. Так,
Н. А. Янко-Триницкая описывает конструкции с повторами и называет их
«синтаксическими фразеологизмами» [15]. К ним автор относит как
конструкции, способные выступать лишь частью предложения («луна
луной», «вопрос вопросов»), так и те, которые могут быть целым
предложением, построенным по определенной модели («студент студенту
рознь», «цирк есть цирк».
Совокупное рассмотрение таких конструкций встречается, очевидно,
в виду того, что между данными конструкциями есть ряд сходств,
отмеченных в Грамматике-80:
1) и те, и другие строятся по определенным образцам, схемам;
2) как те, так и другие конструкции всегда экспрессивно окрашены;
3) сфера их употребления – разговорная речь, отражающие эту речь
жанры художественной литературы и публицистики, просторечие [9].
Итак, какие же именно конструкции относятся к «построениям,
представляющим собой разного вида соединения полнозначных слов»?
Н. Ю. Шведова относит к ним:
а) конструкции с повторами различного вида (шёл и шёл; шёл-шёл;
спать так спать);
б) конструкции, в которых один из глаголов неизбежно принадлежит
к определенной лексической группе (глаголы движения, положения)
(стоит слушает; пойди походи);
в) конструкции, в которых один из компонентов незаменим (возьму
и не поеду) [11].
Среди отличительных черт данных синтаксически связанных
конструкций возможно выделить следующие:
• шаблонность;
• воспроизводимость;
• фразеологизированность синтаксической схемы и грамматических
форм;
• немотивированность;
• устойчивость схемы;
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• наличие постоянного модального значения и изменяемого
содержания;
• принадлежность к разговорному стилю речи;
• способность выступать в роли отдельных членов предложения.
Существует большое количество типов данных конструкций,
вследствие возможно и необходимо составить их многоплановую
классификацию на основании различных принципов, таких как лексикограмматическая принадлежность элементов, способ связи элементов
конструкции, их частеречная принадлежность, степень подвижности
элементов конструкции и их грамматические формы.
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Біличенко О. Л.
СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНЕ РОЗУМІННЯ ТЕКСТУ
В ДОСЛІДЖЕННЯХ М. М. БАХТІНА
Складність комунікаційної організації художнього тексту, його
співвіднесеність як компонента літературно-естетичної комунікації з
автором, читачем, зумовленість дійсністю і знаковий характер є причиною
численності підходів до його вивчення.
Спробу дати об’єктивне наукове пояснення суспільно-культурному
життю художніх творів здійснили вітчизняні вчені в 60-80 – их рр. ХХ ст.
Серед них згадаємо й М. Бахтіна. Дослідник акцентував увагу передусім на
внутрішніх властивостях літературного тексту. Хоч наукові дослідження
М. Бахтіна, пов’язані з проблемою функціонування літератури,
залишилися незавершеними, його прагнення до філософськофілологічного синтезу, до єдності підходу до літературних проблем стали
надзвичайно плідними для сучасних гуманітарних наук.
Зокрема, М. Бахтін зазначав, що зовнішньої просторової форми
словесне мистецтво не створює, бо воно не оперує з просторовим
матеріалом, слово – матеріал за своєю сутністю непросторовий, але
естетичний об’єкт, який зображується словом, не складається тільки зі
слів, і цей об’єкт естетичного бачення має внутрішню просторову
художньо значущу форму, що зображується словами. Ступінь здійснення
внутрішньої форми різний у різних видах словесної творчості і в різних
окремих творах.
Дослідник доводив, що в епосі цей рівень вищий, зокрема, опис
зовнішності героя в романі відтворюється зорово, хоч одержаний на основі
словесного матеріалу образ і буде зорово суб’єктивним у різних читачів. У
ліриці він найнижчий, але тут наявний емоційно-вольовий еквівалент
зовнішності предмета, емоційно-вольова спрямованість на цю можливу
зовнішність, спрямованість, що формує її як художню цінність.
Разом із М. Бахтіним, більшість сучасних дослідників уважають, що
будь-який текст як ціле є одним і єдиним реальним висловлюванням, що
має реального автора й адресатів, яких реально відчуває та уявляє цей
автор. Дослідник передбачає наявність у свого адресата певного досвіду,
певних життєвих вражень. Саме ці характеристики тексту дають змогу
розглядати його в дискурсивному аспекті, оскільки, як зазначає автор,
будь-яке розуміння живої мови, живого висловлювання має активно
відповідний характер, хоч ступінь активності буває досить різним; будьяке розуміння містить відповідь і в тій або іншій формі обов’язково його
формує: той, хто слухає, стає тим, хто говорить».
Опис та аналіз окремо взятого тексту в дискурсивному аспекті
передбачав:
1. Реконструкцію (пошук) тексту, відповіддю на який виступає твір,
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що аналізується, а також прогнозування реакції адресата (читача),
зважаючи на якого продукується текст. Під адресатом розуміють таке
сприймання тексту, яке передбачає одержати автор.
2. Іншою особливістю тексту художньої літератури як одиниці
дискурсу буде те, що автор завжди враховує реакцію реципієнта і продукує
текст під впливом адресата та його відповіді, що випереджає. Відповідь –
це передбачена реакція.
У сучасній літературі наявні специфічні взаємостосунки в системі
«автор – герой». Герой, як уже було зазначено, з одного боку, – це завжди
певною мірою сам автор. Він перманентно присутній у ньому не на
зовнішньому рівні біографії автора та його власних переживань, герой
твору – невід’ємна частина існування свого творця. У цьому розумінні
варто говорити не про створення, а про прояв особистості письменника. З
іншого боку, герой – це спроба з’ясувати стосунки із самим собою.
М. Бахтін писав свого часу про подібне роздвоювання, коли автор
дивиться зсередини не своїм поглядом на світ, а дивиться очима світу. Де
немає цілісності внутрішнього і зовнішнього. Ця тема постійно
супроводить людину і проявляється на різних рівнях її ментального,
духовного існування: на міфологічному, релігійному, художньому. У
цьому розумінні герой для свого творця виступає в ролі відстороненого та
персоніфікованого втілення власного внутрішнього світу, або певної його
частини. Сучасна художня література орієнтована на внутрішньоособистісні конфлікти. Уважаючи будь-який текст живою клітинкою, яка
розчинена в цілому організмі культури, автор твору стає носієм
універсального колективного позасвідомого.
У схемі «літературна комунікація» наявний не художній твір, а
текст. І відбувається це саме тому, що в стосунках «текст – читач»
відсутній зворотний зв’язок. У них закладена умова читацької оцінки
тексту. Це передбачає іншу схему, у якій текст замінено на твір, що має
рівноправність. Наявність прямого і зворотного зв’язку в цій системі
значить, що продукт творчості, залишаючись носієм інформації, стає
художнім твором. Створення художнього тексту й подальше сприймання
його реципієнтом є передачею художньої інформації.
Сприймання твору літератури є важливим ланцюгом літературної
комунікації. Вона здійснюється через розуміння смислу художнього твору,
його прочитання в контексті епохи, історії, соціальної реальності,
художньої культури, суспільної думки. Цей аспект літературної
комунікації передбачає розуміння: історичної реальності, яка зображена
автором; реальності, сучасної реципієнту; автора, його особистості; смислу
того, що він хотів сказати, і того, що він сказав; смислу тексту художнього
твору; духу культури, яка закарбована в тексті, художньої концепції твору.
Літературна комунікація містить сприймання не тільки смислу
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художнього твору, але і його цінності, яка розкриває себе як значення
твору для людства. Вона розглядається як спілкування в системі «текст –
читач», а текст представлений як подія, що здійснюється. Семіотичний
підхід визначає текст як знакову систему – конструкцію літературного
твору, тоді як феноменологічний – безпосередньо актуалізацію.
Оскільки М. Бахтін розрізняв текст і твір, значення цих термінів
унаочнюється в структурі літературно-художнього комунікативного акту:
автор – авторський твір – художній текст – читач (реципієнт) – читацький
твір. Уперше художній твір – як ідеально-образна дійсність – з’являється у
свідомості автора.
Для того, щоб ознайомити зі своїм твором інших, письменник
(адресант) змушений, використовуючи знаки певної мови, записати його.
Такий закодований у словесній формі авторський твір (у рукописному або
надрукованому вигляді) прийнято називати текстом. Отже, текст виконує
роль своєрідного повідомлення, котре адресант (письменник) робить
доступним для сприймання. У зв’язку з цим адресатом, одержувачем
текстуальної інформації, є читач (реципієнт). Саме у свідомості читача на
основі друкованого чи рукописного тексту (внаслідок процесу читання)
повинен витворитися власний твір. Поява читацького твору залежить від
двох речей: по-перше, від якості самого тексту, а отже, від майстерності
письменника, по-друге, від обсягу внутрішнього світу читача, від уміння
реципієнта спілкуватися з художнім текстом, розбудовувати на його основі
власний літературний твір.
Функціонування тріади «Автор – Текст – Читач» у М. Бахтіна
зумовлене трирівневою структурою мови літературної комунікації, що
містить: мову комунікаційної культури Автора літературного твору, що
відтворює його реципієнтний обрій, який містить соціально-психологічний
досвід, вплив середовища, художній світогляд; мову літературного твору –
«тексту-аркуша», що виник завдяки мові комунікаційної культури Автора;
мову комунікаційної культури Читача (масового або елітарного) й
одночасно співавтора «тексту; «читання», зміст якого зумовлений
тезаурусом останнього і комунікаційної ситуації прочитання (соціальний
простір, час, прагматичні та емоційні аспекти сприйняття).
Ядром системи є класична тріада «автор – текст – читач». У будьякому творі художньої літератури можна виокремити його автора або
співавторів, тобто це письменник, соціальні замовники, посередники, які,
прямо або опосередковано, сприяють накопиченню ціннісноінформаційного потенціалу тексту, зберігаючи для нащадків їхні духовні
послання про час і себе. Кожний із суб’єктів системи відчуває вплив
історичного суспільства, соціальних груп та навколишнього середовища, у
яких виникає і функціонує твір художньої літератури. У цих умовах усі
суб’єкти системи перебувають у психологічній залежності між собою.
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Взаємодія і взаємовплив комунікаційного акту визначають ефект
функціонування художньої літератури як підсистеми комунікацій.
Мова літературної комунікації, отже, може бути визначена як мова
створення, фіксації, збереження й засвоєння текстів літературної культури
суб’єктами комунікації в соціальному просторі й часі.
Таким чином, У М. Бахтіна текст художньої літератури
розглядається як знакове оформлення комунікаційної ситуації між
Автором і Читачем. Літературний текст потенційно містить у собі
різноманітні аспекти соціальної інформації, а саме: соціокультурне
середовище – письменник, письменник – текст, текст – текст,
письменник – літературні герої, літературні герої – літературні герої,
літературні герої – читач, текст – читач, письменник – читач, читач –
читач, читач – соціокультурне середовище.
Тексти, які розглядаються в контексті різних категорій комунікації,
прочитуються як інформаційні повідомлення різних жанрів: текст /
соціальний час, текст / соціальний простір, текст / соціальна пам’ять, текст
/ суб’єкт соціальних комунікацій, текст / комунікаційні потреби, текст /
комунікаційна діяльність, текст / комунікаційна культура.
Біличенко О. Л., Ковальов Р. Д.
ТВОРЧІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ В УКРАЇНСЬКІЙ
ЕМІГРАЦІЙНІЙ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІЙ ДУМЦІ
Олександр Олесь (1878 – 1944) є визначною постаттю мистецького
життя України початку XX століття. Після багатьох років вимушеного
забуття його художня спадщина стала доступною лише в останні
десятиліття завдяки зусиллям член-кореспондента НАН України
Р. Радишевського, який здійснив двотомне видання праць О. Олеся в 1990
р. Дослідники творчості митця концентрують увагу на висвітленні фактів
його творчого шляху й біографічній проекції на текст (М. Неврлий),
студіюють структурно-функціональні рівні його художньої системи
(Р. Тхорук), ґрунтовно вивчають лінгвопоетичні та етнокультурні аспекти
творчості (О. Таран), зосереджують дослідницький інтерес на
міфологічному
вимірі
метатексту
письменника
(І. Чернова),
систематизують і коментують архівні матеріали (Н. Лисенко).
Серед літературознавців і досі немає одностайності в поглядах на
природу творчого методу Олександра Олеся. Складність вивчення
означеної проблеми полягає в «багатостильності» (Д. Наливайко) його
мистецької манери. В оцінці естетичних пріоритетів Олеся-лірика йшлося
про народницькі уподобання (О. Бабишкін, С. Єфремов, С. Русова,
М. Сумцова, І. Франко), неоромантизм (Т. Гундорова, В. Петров,
Н. Шумило), романтизм з імпресіоністськими рисами (О. Білецький),
необароко (Н. Малютіна). Не залишили поза увагою творчість О. Олеся і
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літературознавці української діаспори.
Так, І. Багряний, оцінивши різні підходи до мистецтва, визначає
«шлях для всієї нашої літератури нині, якщо вона хоче вийти в ранґ
великої літератури» 1, с. 29, як шлях великого Шевченка, Франка, Лесі
Українки, О. Олеся – «шлях боротьби за самоствердження цілого
українського народу в часі і просторі, ... в якому література мусить мати
допоміжну роль, як засіб цього ствердження» 1, с. 29.
У статті «Проблема Олеся» Віктор Петров-Домонтович порівнює
публікацію збірки «З журбою радість обнялась» з появою «Енеїди»,
називаючи модернізм Олеся революцією в українській культурі. На думку
автора, саме модернізм передав право на літературу інтеліґенції,
запровадивши у поезії нові жанри, розірвавши тотожність «рідне слово –
народне слово», увів нову: рідне слово – поетичне слово, тобто слово
мистецтва. Також модернізм висунув ідею творчої свободи поета, його
безпосередності
й
стихійності,
він
порвав
з
фольклорним
традиціоналізмом, а на його місце поставив слідування, модернізацію
літературної традиції [6, c. 24]. В. Петров визнав оригінальність
неоромантичної манери Олександра Олеся, що поєднувала «ідею
безпосередності й наївності та творчої свободи поета» [6, с. 25].
Літературознавець вважав, що антинародництво модернізму
здається абсолютним, але воно насправді таким не було. Так, у статті
«Микола Зеров та Іван Франко» В. Петров-Домонтович
доводить:
«Модернізм означав розрив з народницькою концепцією української
літератури як «мужицької», розрив з чистим реґіоналізмом народників.
Але, висуваючи гасло європеїзації української літератури, модернізації
поезії, українські поети 900-х років робили це не в ім’я нової якості поезії,
лише в ім’я оновлення, модернізації реґіоналізму. Народники
репрезентують етап чистого реґіоналізму; Вороний, Олесь, Чупринка –
етап модернізованого реґіоналізму як такого, однаково, як народницького,
так і модерністського» [5, с. 37]. Як бачимо, імʼя Олександра Олеся
літературознавець постійно згадує, коли говорить про модернізм. І це не
випадково. Бо в поезії та драматургії письменника спостерігаємо розвиток
символістських концептів. Художній доробок Олександра Олеся містив
ознаки відомих стильових парадигм (романтизму, неоромантизму,
символізму).
Так, у статті «Засади поетики (від «Ars poetica» Є.Маланюка до
«Ars poetica» доби розкладеного атома)», Віктор Бер (В. ПетровДомонтович – авт.), використовуючи антинатуралістичну картину
Є. Маланюка лише для того, щоб порушити глобальні проблеми
літературного розвитку з кінця XIX сторіччя до 40-х років ХХ віку,
аналізує естетичний рух на тлі розвитку філософських ідей та
природничих наук, вибудовує цікаву схему філософсько-мистецьких
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співвідношень.
Також критик наголошує, що XIX вік спочатку означив концепцію
природної поезії як романтизм, а згодом – як реалізм, в якому природний
талант, з одного боку, і зовнішній природний світ, з другого, визначають
творчі межі мистецтва [2, с. 11]. Але остання чверть XIX сторіччя
приносить кризу реалістичного мистецтва, внаслідок якої реалізм
деформується і постає імпресіонізм як вищий вияв позитивізму.
Символізм, ознаменувавши кризу позитивізму, стає провідним напрямом у
мистецтві дев’ятисотих років, бо «образ світу вже втратив свою сталість»
[2, с. 11]. Митці апелюють тепер до метафізики замість апелювання до
фізики, як це робилося на попередньому етапі. А природа почала
розглядатися як прояв надприродного, відзеркалення потойбічного,
викривлений і неточний відбиток ірреального [2, с. 13]. Провідним гаслом
часу стає деструкція: «Перша чверть двадцятого сторіччя – час революції в
її абсолютному визнанні, доба загальної деструкції, етап неґації, що воліла
стати універсальною. Революція мусила бути всесвітньою. Все підлягало
знищенню: держава й неписьменність мас, лірика й університетські
«дипломи, банки й поезія Олеся – Чупринки, комірці, Бог, таємна
дипломатія... » [2, с. 9].
На думку Бера, світовий злам у мистецтві виявлявся по-різному,
тому що мистецтво не відтворювало, а конструювало образ світу, тобто
було засадничо антинатуралістичним. А саме антинатуралістичність
критик вважав головною ознакою сучасного (модерного) мистецтва:
«Проходячи залами мистецьких виставок, глядачі проходили повз трупи
речей. Заперечену природу заступили розчленовані поняття про світ,
витворені технічно.
Починалася ера антинатуралістичного мистецтва» [2, с. 10].
Д. Донцов про Олександра Олеся згадує в контексті наслідування
класичної літератури: «Куліш зривався, злітав, падав, в похід збирався й
заламувався, – писав Д. Донцов. – Шевченко горів смолоскипом, світив
світильником, в якім ніколи не бракло олії, який світить і досі» [3, с. 57].
У відповідності з цими двома типами митців і українська
література, на думку Донцова, розвивалася двома течіями, Шевченківська
течія свої витоки мала в «Слові о полку Ігоревім», полемічній творчості
І. Вишенського, традиції Шевченка продовжила Леся Українка, у
пореволюційні роки – Г. Михайличенко, М. Хвильовий, М. Семенко,
В. Сосюра. Однак їх талант зазнав значного більшовицького впливу.
Кулішевська течія продовжувалася у творчості М. Старицького,
Б. Грінченка, О. Олеся, які пасивно ставилися до підневільного стану свого
народу, виливаючи на словах печаль і тугу. З болем у серці Д. Донцов
писав, що «культ енергії – в нас майже незнаний, що релігія краси – це
одинока поширена в нас релігія» [3, с. 58].
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Аналізуючи стан справ в українській літературі, Д. Донцов вважав,
що такі прикметні риси західноєвропейського письменства як драматизм,
сарказм, протест, динамізм практично незнані для неї, вона перейнята
«скиглінням» [3, с. 55]. «Квітка пише свою «Марусю», шоби довести, «что
от малороссийского языка можно растрогаться». Грінченко співає про
«смутні країни». Для Самійленка «найціннішою перлиною» людської душі
є «слеза святая за нещасний люд пролита». М. Старицький плаче на грудях
ворогів, яких прагне «пригорнути до серця» в замін на крихітку
доброзичливості... Кониський бачить в Дніпрі не тую кров, яку в нім бачив
Шевченко, а – знов таки сльози» [3, с. 55]. Аналогічні слізливі мотиви є
прикметними для творчості Куліша, Грабовського, Олеся, Чупринки,
Лепкого, Коцюбинського, Вороного та ін.
Своєрідний підсумок зробив Г. Костюк: «Твердження, що Олесь –
типовий неоромантик, аж ніяк не заперечує його причетності до
символізму. Відомо ж бо, що численні критики і дослідники
світовідчування французьких, німецьких та і російських символістів
визначали час – то як неоромантизм… Та й взагалі сама поетика
символізму бере, безсумнівно, свій початок від романтизму минулого віку.
Містика, гіперболізм, наголос на музичність і метафоричність мови,
лірико-суб’єктивне сприймання світу – все це в певній мірі притаманне як і
романтикам минулого віку, так і символістам кінця XIX та початку
XX століття» [4, с. 3].
Як показало дослідження, літературознавці діаспори вважали, що
активне включення Олександра Олеся у літературний дискурс та його
знайомство з художнім надбанням західноєвропейських символістів
сприяло засвоєнню ним довершених форм для передачі наймелодійніших
звуків у поезії та для вираження людських почуттів і внутрішніх
переживань.
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Благушина І. М.
«ТАЛАНТИ НАШОГО КЛАСУ»
ТИП ПРОЕКТУ: творчий.
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: учні 1 класу та їх батьки.
ТЕРМІН ВИКОНАННЯ: кінець І чверті навчального року
ознайомити учнів зі змістом, загальною характеристикою проекту.
2. Другий етап. Пробний:
залучення учнів та батьків до виконання найпростіших завдань,
стимулюючи в них процес мислення, викликаючи віру у власні сили,
упевненість у їх можливостях. На цьому ж етапі застосовуємо систему
пошукових методів, розвивальних вправ; підбір спортивних досягнень
учнів; оформлення робіт юних художників, майстрів з бісероплетіння,
виготовлення м’якої іграшки.
3. Третій етап. Практичний:
– самостійна робота учнів під керівництвом класного керівника,
учителя музики, батьків;
– організація виставок дитячих робіт;
– залучення батьків до реалізації проекту;
– проведення свята, запрошення батьків.
Форма захисту проекту: родинне свято «Таланти нашого
класу».
4. Очікувані результати:
Реалізація проекту дає змогу виявити творчих, талановитих дітей;
надає можливість учням реалізувати власні творчі здібності; презентувати
свій талант, власні роботи, цим самим долучатися до світу мистецтва;
формувати національну свідомість, почуття патріотизму; розвивати
мислення, мовлення, творчу уяву, фантазію, креативні здібності, виявлення
ініціативи, самостійність, винахідливість і творчий підхід до розв’язання
проблеми; формувати охайність, витримку, терпіння, естетичні смаки;
бажання побороти психологічний бар’єр страху перед новим і невідомим.
ОСНОВНА ЧАСТИНА
Сценарій родинного свята «Таланти нашого класу»
(Діти виходять на сцену починають співати акапельно «Осінню
пісеньку» сумно)
Прийшла до нас осінь, промайнуло літо.
На полях і в гаях стало сумовито.
Птахи відлетіли, стали дні коротші.
Сонечка не видно, темні, темні ночі.
(Різка зміна настрою. На мелодію пісні «В каждом маленьком
ребенке» діти співають).
А у нас сьогодні свято
Глядачів прийшло багато.
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Перший клас талановитий
Всі це хочуть споглядать.
Будем вас ми звеселяти,
Вам таланти дарувати.
Не судіть ви нас суворо:
Ми ж маленькі, перший клас.
Нещодавно ми у школі,
Знають всі про нас довкола.
Ми з’являємось нізвідки,
І знаходимося скрізь.
Ми завжди кудись мчимося,
В коридорі товчемося,
Та повірте – всім покажем
Ми малята супер-клас.
Ведуча:
– Як ваш настрій, шановні глядачі? Першокласний? Про все
найкраще, навіть про місця в літаку, говорять «1 клас»
Отож, Вас вітає наймолодший …
Діти: 1 клас
Ведуча: Вас вітає найвеселіший …
Діти: 1 клас
Ведуча: Вас вітає талановитий …
Діти: 1 клас.
Ведуча: Сьогодні в нас свято талантів. І ми знайоммося з
талановитими молодшими школярами. Почнемо?
– (Прізвище, ім’я учня) з віршем.
Ведуча: З приходом до школи першокласники почали засвоювати
перші уроки. І не тільки шкільні, а й життєві.
Учень: «Вчителька»
Моя вчителька найкраща
Краще неї не знайти.
І навчить, проконтролює
Допоможе всім завжди.
Вивчу вірш я цей напам’ять,
В класі учням розповім
І оцінка буде гарна,
І цікаво буде всім.
Ведуча: Звичайно, талантів у нас багато, але відкрити встигли ми
ще не всі. Найкращий талант у першокласників – декламація віршів.
Підніміть будь ласка руки, хто з вас не вчився в школі. Дійсно, всі
люди, як і дідусь з вірша (Прізвище, ім’я учня) був школярем.
Учень: «Найкращий дідусь» (С. Гордієнко)
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У мене найкращий дід –
Він очолює весь рід!
Ми йому бажаєм жити
Серед рідних не тужити!
Щоб збулось усе, як треба –
Ти рости, дідусь, до неба!
Ведуча: А ще ми дуже любимо казки. Ой, а хто це? До нас завітала
Червона шапочка з казки французького казкаря Ш. Перро.
Учениця: «Пісня Червоної шапочки»
Ведуча: (Ім’я дівчинки) принесла нам в зал шматочок квітучого
літа. Але всі пори року гарні. А за що ви любите осінь? Так, …..
Учень: «Жовтень» (Г. Черінь)
Бо прийшла пора осіння.
Ведуча: Справді, осінь чудова. Стільки дивовижних перетворень у
природі. А у (Прізвище, ім’я учня) завівся дивний звір. Давайте
послухаємо.
Учень: «Дивний звір» ( Г. Малик)
Він і мене вже скоро з’їсть!
Прокинувсь знов чогось нема!
– Ну, годі з мене, – я сказав.
І за порядком стежить став.
В шухляду клав я олівці
і вішав на стілець штанці.
Безладдя звів я нанівець.
І звірові прийшов кінець!
Ведуча: Наші діти. Як ви бачите, дійсно талановиті. А наші глядачі?
Зараз будемо грати на різних музичних інструментах.
Ми грали на уявних інструментах, а на справжній скрипці в нашій
школі може грати лише (Прізвище, ім’я учня ) Зустрічайте з піснею.
Ведуча: А зараз перед нами виступить (Прізвище, ім’я учня) з
віршем.
Учень. Найбільше я хочу (М. Сингаївський)
Найбільше я хочу, зі мною віталось,
щоб мир був на світі, присівши на ганку.
як небо – у зорях, Найбільше я хочу,
а сад наш – у цвіті. щоб рідна матуся
Найбільше я хочу, всміхнулась мені,
щоб сонце щоранку коли я усміхнуся.
Ведуча: Наша (Прізвище, ім’я учня) полюбляє танцювати. До вашої
уваги запальний український танок.
Ведуча: А зараз на сцену запрошуються (Прізвища, імена учнів).
Вони покажуть мініатюри про шкільне життя.
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Ведуча: А тепер послухайте пісню про нас, про першокласників.
Діти всі разом виконують пісню «Першокласники»
Висновки
Під час роботи над проектом «Таланти нашого класу», діти вчилися
працювати разом, зважати на думку іншого. Удосконалювали вміння і
навички використання своїх здібностей. Училися представляти результати
своєї роботи. Помітно змінилася поведінка учнів по відношенню один до
одного. Спостерігалась активізація творчої діяльності учнів, задоволення
потреб у заняттях за інтересами. А батьки виявили додаткові таланти та
здібності своїх дітей.
Оцінка результатів проектної діяльності.
Болотова О. С., Казаков И. Н.
ОБРАЗ ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА В ОЦЕНКАХ СОВЕТСТКОГО
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
В первые же годы советской власти литературоведение отличалось
подчеркнуто социологическим подходом к явлениям искусства.
Представления о «психо-идеологическом типе» как литературного героя,
так и его творца-автора приводило к огрублению духовной сущности
жизни, специфики самого творчества, сбрасывались со счетов многие
противоречия образа человека в искусстве.
Немало было высказано скоропалительных суждений и о Чацком, и
об Онегине. Чацкий в некоторый работах противопоставлялся молодой
бюрократии эпохи нарастания торгово-промышленного капитала, и
конфликт комедии переосмысливался. Так, И. А. Виноградов в 30-е годы
видел в Чацком не более чем космополита [2, с. 213].
В таком же духе характеризовались и пушкинские герои, хотя самого
автора считали представителем обедневшего дворянства; иногда в нем
усматривали даже сторонника «мужицкого бунта»; а Онегина несколько
реабилитировали по причине его внимания к проблемам «первоначального
накопления», вычитанных им у Адама Смита. Кроме того, Онегин,
заменивший «ярем барщины старинной» «легким оброком» был
«передовым человеком эпохи», боровшимся и против крепостного права.
Второстепенное в романе представало как основное в научной
интерпретации.
Все это, однако, не значит, что 20-е годы ничего не дали
литературоведению. В работе Н. К. Пиксанова «Творческая история «Горя
от ума» [3, с. 127] было немало тонких наблюдений над эпохой и
литературным материалом. Работа писалась в 1920 году, поэтому, хотя
социологический метод здесь и представлен, но большей частью
декларативно – в начале десятилетия он еще не стал основой советского
литературоведения. Своеобразие времени, природа литературных
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характеров и их специфика были раскрыты Н. К. Пиксановым достаточно
полно.
Не менее интересной оказалась и, работа Д. Д. Благого «Социология
творчества Пушкина» (1929) [1]. Она как будто уже всецело строилась на
социологическом методе изучения литературных произведений. Но
ученому, благодаря эрудиции, удалось избежать многих существенных
просчетов. Д. Д. Благой применил социологические критерии прежде всего
к эпохе, дававшей Пушкину материал для литературного творчества,
раскрыл ее социальные и духовные противоречия. Наиболее интересны
здесь наблюдения в плане социально-групповой психологии, то есть
расхождения во взглядах и во вкусах, идущие от внутриклассовой
дифференциации.
Это
и
дало
исследователю
возможность
охарактеризовать прежде всего сложную противоречивую общественноэстетическую духовность и позицию в социально-историческом процессе
самого Пушкина.
Научные искания середины 50-х годов характеризовались, с одной
стороны, повышенным интересом к общественной жизни изучаемого
периода, подчеркивалось в этой связи познавательное значение
литературных произведений, с другой же, – преследовалось раскрытие
политико-воспитательных задач словесного творчества, идеологически
близких требованиям, предъявляемым к литературе социалистического
реализма. Это вызвало ряд весьма симптоматических перегибов в
трактовке пушкинского героя. На первое место в его социальной
характеристике выдвигался революционизм Онегина, не вызывающая
сомнений непосредственная связь его с декабристским движением,
оставшаяся у автора по существу за границами романа.
Но в 70-е и 80-е годы такие пушкинисты, как Г. П. Макогоненко и
С. А. Фомичев, еще отдают определенную дань удобной социологической
трактовке Онегина. Вот что пишет, например, С. А. Фомичев: «Не забудем,
что, мысленно продолжая судьбу Онегина, Пушкин предполагал, что он
способен на героическую гибель – «должен был или погибнуть на Кавказе
или попасть в число декабристов» [5, с. 195].
Однако авторы работ этого же времени, обратившиеся к изучению
художественной специфики пушкинского романа, выступали, и весьма
решительно, против концепции «духовного возрождения» этого героя. Они
как будто хотели поставить точку в дискуссионной проблеме:
«Сторонники «возрождения» Онегина идут подчас еще дальше и
утверждают в качестве возможного приход его в стан декабристов.
Основывается такая возможность на «Путешествии Онегина» и на так
называемой десятой главе романа. Недопустимость рассмотрения этих
глав при анализе «Евгения Онегина» совершенно очевидна: этих глав нет в
романе, они не входят в его структуру» [6, с. 183].
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Другой немаловажный вопрос — о соотношении реализма и
романтизма в пушкинском романе. Г. Н. Поспелов в статье «Евгений
Онегин» как реалистический роман» связывал с реализмом в ту пору
возможность прямого воссоздания социально-политического конфликта
эпохи. И если Пушкин, этого не сделал, то виноваты, стало быть,
цензурные условия, не зависящие от его воли: «Сделать это основным
сюжетом своего произведения Пушкин, конечно, не мог по тем самым
причинам, которые помешали ему глубже мотивировать хандру Онегина»
[4, с. 284].
Современная концепция русского реализма и пушкинского романа
несколько иная. Приведем цитату, с которой нет оснований не
соглашаться: «История нашей литературы развивалась не прямо «от
романтизма к реализму», как об этом часто пишут (например,
А. Н. Соколов), и даже не «через романтизм к реализму», как уточняют
другие
(Г. А. Гуковский,
Д. Д. Благой).
Конкретно-исторически
происходило другое. Становление реализма обусловило поглощение ряда
структурных компонентов романтической литературы, но оно не
прекратило развитие романтизма, а лишь отвело ему специфическую
сферу отражения действительности, лишив господствующего положения»
[6, с. 192]. Этим, видимо, и объясняется одновременная работа Пушкина
над романом «Евгений Онегин» и над поэмой «Цыганы».
Извлечение из произведений «социологических эквивалентов» в 20–
30-е годы приводило к упрощенной трактовке литературных явлений. В то
же время и попытки усмотреть в них лишь своеобразную иллюстрацию к
нынешней социально-злободневной проблематике и таким образом
раскрыть актуальность и воспитательный эффект образов также приводили
ко всякого рода натяжкам, не способствуя серьезному исследованию
культурного наследства. Духовность жизни различных исторических эпох
не идентична по своему содержанию. Духовность же литературного
творчества обнаруживает с большей полнотой свою специфику,
конкретизируясь в социально-историческом временном контексте.
ЛИТЕРАТУРА
1. Благой Д. Д. Социология творчества Пушкина. Москва: Изд-во «Мир», 1931.
320 с.
2. Виноградов И. А. Вопросы марксистской поэтики. Москва: Сов. писатель,
1972. 423 с.
3. Пиксанов Н. К. Творческая история «Горя от ума». Москва: Худож. лит.,
1971. 321 с.
4. Поспелов Г. Н. Вопросы методологии и поэтики: сб. ст. Москва: Изд-во
Моск. ун-та, 1983. 336 с.
5. Фомичев С. А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Ленинград:
Современник, 1986. 295 с.
6. Фохт У. Р. Становление критического реализма. Развитие реализма в
русской литературе. Москва: Наука, 1978. Т. 1. С. 163–185.
42

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

Бондаренко Г. І., Колесник Л. В.
МОВЛЕНЕВА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ВИЯВ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ
ТА ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ЩКОЛИ
Актуальність проблеми мовленнєвої компетенції учнів середньої
школи та формування загальнолюдських моральних цінностей засобами
мови не викликає сумніву. У колі цієї загальної проблематики досить
важливим є також вивчення мовленнєвого етикету – правил мовленнєвої
поведінки.
Особливої актуальності набуває становлення творчої особистості в
процесі навчальної діяльності. Цю проблему досліджують Г. Антош,
Н. Бабич, І. Волощук, Н. Волошина, В. Костюк, І. Матюша, Л. Момот,
Л. Шелестова та ін. Працями Л. Божович, В. Давидова, Д. Ельконіна та
інших доведено, що періодом найінтенсивнішого креативного розвитку є
підлітковий вік. Формування інтелекту молоді засобами мови, характерні
для ІІ половини ХХ століття, набувають значущості і в наш час.
Вивченню питання культури мови присвячено багато робіт
українських учених, методистів, визначено низку якостей мовлення, що
характеризують його не тільки з нормативного, але й комунікативного
боку і забезпечують формування мовленнєвої компетенції особистості.
У Національній доктрині розвитку освіти визначено основну мету
державної політики щодо розвитку освіти, яка полягає у створенні умов
для розвитку особистості й творчої самореалізації кожного громадянина
України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати й
навчатися протягом життя. Це вимагає переходу від директивної до
особистісно зорієнтованої моделі навчання й виховання, що націлює на
пошук нових шляхів і засобів, які забезпечуватимуть розвиток внутрішніх
можливостей учнів, їхніх потреб, інтересів, творчих здібностей. Тому
творчість, творча діяльність і творчі здібності були й залишаються
предметом аналізу вчених, як вітчизняних (О. Біляєв, І. Волощук,
С. Гончаренко,
Г. Костюк,
О. Кочерга,
В. Моляко,
В. Роменець,
О. Савченко, М. Стельмахович, М. Холодна), так і зарубіжних
(Л. Богоявленська,
О. Матюшкін,
Я. Пономарьов).
Дослідниками
аналізуються різні аспекти проблеми творчих здібностей: їх природи,
компонентного складу, критеріїв та показників розвитку, методів і
прийомів формування.
Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»)
спрямована на досягнення освітою України якісно нового стану, який
відповідатиме сучасному світовому рівню, інтеграції в міжнародний
освітній простір, на прилучення до найвищих загальнолюдських цінностей.
Нині перед українською державою стоїть немало різних проблем,
одна з яких – навчання та виховання молоді, формування її національносвідомих життєвих позицій, переконань і прагнень. На сьогодні зростає
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увага до питань мовної культури у спілкуванні та сферах суспільної
діяльності.
Психолого-педагогічна спадщина П. Блонського, О. Духновича,
О. Потебні,
С. Русавої,
В. Сухомлинського,
К. Ушинського
підтверджується роботами сучасних українських дослідників (А. Богуш,
М. Вашуленко, Н. Гавриш, Н. Ігнатенко, В. Мельничайко та ін.) і свідчить,
що мовленнєва творчість – засіб та умова всебічного гармонійного
розвитку, виявлення свого розуміння навколишнього світу, ставлення до
нього. Вона допомагає розкрити внутрішній світ, особливості сприймання,
уявлень, інтересів і здібностей дитини.
Рівень мовленнєвої культури молоді, на думку Л. Скуратівського,
залежить від її обізнаності з національним мистецтвом, історією мови.
Культура мови і мовлення формує запас знань, світосприймання,
світорозуміння людини, любов до рідної мови, прагнення до
самовдосконалення, бажання вбирати в себе те, що віками виробляло
людство [4, с. 7].
Головним завданням української мови як навчального предмета у
вихованні особистості, як зазначає О. М. Біляєва, є особистість, наділена
«уміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися
мовними засобами при сприйнятті (слуханні й читанні), створенні
(говорінні й письмі) висловлювань у різних сферах, формах, видах і
жанрах мовлення, тобто в забезпеченні їх всебічної мовленнєвої
компетенції» [3, с. 17].
Спілкування рідною мовою вимагає не тільки досконалих знань, але
й уміння нею користуватися. Мистецтво спілкування – це володіння
правилами мовної етики, уміння донести всі відтінки думки до слухача або
читача. Вивчаючи рідну мову, зазначає М. Стельмахович, школярі повинні
засвоїти її літературні норми, мають навчитися вільно висловлювати свої
думки як в усній, так і в писемній формах. Піднесення культури усного і
писемного мовлення є однією з найактуальніших проблем, що постає
перед школою [5, с. 20].
Ученими були розглянуті різні концепції культури мовлення:
учення про правильність мовлення; теорія комунікативної доцільності;
концепція про два рівні культури мовлення – оволодіння нормами
літературної мови і досягнення мовленнєвої майстерності; концепція про
зв’язок мовлення з іншими факторами комунікативного процесу і
зумовлені ним позитивні якості висловлювань. Культура мови – показник
її унормованості, що визначається загальноприйнятими нормами –
орфоепічними, лексичними, словотворчими, граматичними, правописними
та стилістичними.
Педагогічні спостереження свідчать, що учень, який здатний
вправно висловлюватися літературною мовою, як правило, грамотно пише.
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Про культуру мовлення говорять, що нормативно-регулювальний аспект,
пов’язаний зі встановленням правил користування мовними засобами,
зорієнтований на носіїв мови, на суб’єктів з об’єктивно існуючими
нормами.
Головними теоретичними засадами культури мовлення є
осмислення мовної норми, значення про функціональні стилі
літературного мовлення, усвідомлення взаємозв’язків системи мови,
структури мовлення і немовленнєвих (екстралінгвістичних) структур.
Отже, культура мовлення в теоретичному аспекті – це лінгвістична
галузь філологічної науки, яка досліджує мовленнєве життя суспільства в
певний період його існування та встановлює на науковій основі норми
користування мовою як основним засобом спілкування, формування та
вираження думок з метою вдосконалення мови як знаряддя культури.
Важливою ланкою взаємозв’язку внутрішнього і зовнішнього
мовлення є усна форма мовлення, зазначає Н. Бабич, оскільки «генетично
внутрішнє мовлення формується на основі усного» [2, с. 41]. Звідси –
особлива увага до усного мовлення, зокрема розмовного, яке стає дедалі
важливішою базою подальшого розвитку літературних мов.
Креативна людина, на думку Г. Антош, «володіє більшою
привабливістю у спілкуванні, адже вона притягує до себе людей». При
цьому привабливість творчої людини пов’язується не лише з її постійним
розвитком, змінами, але й з її прийняттям іншого досвіду [1, с. 28].
Формування мовленнєвої компетенції учнів – це складний
внутрішній процес, який містить у собі сприйняття, розуміння,
осмислення, узагальнення, закріплення мовного матеріалу. Моделювання
системи роботи над поповненням активного словника учнів, розвитку
культури мовлення неможливе без урахування досягнень психологічної
науки. Психологи і методисти останнім часом дедалі частіше схиляються
до думки про те, що основою успішності навчання є розвиток здібностей
учнів.
На сучасному етапі розвитку школи актуальним є формування в
учнів не лише навичок пізнавальної активності, але й творчої
самостійності, що, безперечно, сприятиме розвиткові мовлення та
мислення школярів, свідомому ставленню до мови.
За всіх часів найактуальнішою метою освіченої людини була тріада
гармонізуючих практичних навичок та вмінь: красиво й легко говорити,
активно слухати, реально й вагомо впливати мόвленим словом. Отже, у
сучасних умовах, коли мовлення молоді відображає рівень освіти і
культури нації, мові, мовленню, спілкуванню потрібно навчати не тільки
як передачі певної інформації, а як цінності й творчості. Спілкуючись,
молодь повинна рахуватися з соціальними нормами, звичаями, традиціями,
що мають місце в даному суспільстві.
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Аналізуючи публікації науковців ІІ половини ХХ століття, ми
бачимо, що органічне поєднання освіти й культури молоді, формування в
них
загальнолюдських
моральних
цінностей
засобами
мови
забезпечувалось тісним взаємозв’язком сім’ї та навчальних закладів, які
мали неоцінимий вплив на виховання молоді.
Творчість – найвища з людських функцій, яка ґрунтується на
свободі, волі та уяві. Розвиваючи креативність, людина виходить на рівень
ширших соціальних взаємовідносин і зв’язків. Тож мовленнєва діяльність
ґрунтується на психічній діяльності людини і залежить від її
інтелектуального та емоційного розвитку. Отримані учнем результати
повинні рефлексивно виявлятися й оцінюватися як ним самим, так і
вчителем відповідно до індивідуальних освітніх цілей учня, які
співвідносяться із загальноосвітніми цінностями. Це сприяє розвиткові
критичного мислення, виховує внутрішню самодисципліну.
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Бороденко Т. В.
СТИЛІ, ТИПИ І ЖАНРИ МОВЛЕННЯ
(урок з української мови в професійному ліцеї)
Мета: узагальнити відомості про стилі літературної мови, функції
кожного з них, про типи висловлювань і форми їхньої реалізації; учити
визначати типи, стилі і жанри висловлювань у різних комунікативних
ситуаціях; розвивати мовлення, мислення, увагу; виховувати любов до
рідної мови.
Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.
Міжпредметні
зв’язки:
українська
література,
історія,
правознавство.
Обладнання: підручники, роздавальний матеріал, картки, таблиці.
Є стиль художній і розмовний,
(усім знайомий, не новий),
Є науково-популярний і
офіційно-діловий… (Д. Білоус).
Хід уроку
І. Організаційний момент.
1. Мотивація
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Ви випускники. Перед Вами відкривається новий світ. Почнеться
цей шлях зі вступу до навчального закладу. Щоб ви правильно
зорієнтувалися, гідно показали свої теоретичні знання на практиці,
повторимо й закріпимо наші знання з теми «Стилі, типи і жанри
мовлення».
2. Вступна бесіда.
Невеликий екскурс в історію: у давньому Римі та Греції стилем
називали тоненьку загострену паличку, якою писали на воскових
дощечках.
Який розділ сучасної науки про мову вивчає стилі, типи, жанри?
(Стилістика)
Перш, ніж приступити до більш детальної роботи над темою,
вважаю за потрібне закцентувати вашу увагу на таких поняттях, як:
Мова – це найважливіший засіб пізнання. Пізнання мови – це
пізнання народу, його єства, його душі, його витоків та історичних шляхів
– усього того, чим народ цікавий для інших народів.
Мовлення – це найважливіший засіб спілкування і пізнання.
Перед вами на столі невеликий словничок основних понять, якими
сьогодні активно користуємося. І, як писав М. Рильський: «Не бійтесь
заглядати у словник – це пишний сад, а не сумне провалля».
Ознайомтесь із планом сьогоднішньої роботи на уроці.
План
1) Типи мовлення:
а) опис;
б) розповідь;
в) роздум.
2) Стилі мовлення.
3) Жанри мовлення.
1. На сьогодні ви отримали завдання підготувати лінгвістичне
повідомлення про типи мовлення. Ця інформація вам відома, однак дещо
узагальнимо її, пригадаємо основні поняття.
Звернемося до нашого плану. Ви уважно прослухали повідомлення.
Допоможіть мені правильно доповнити ними план (див. план).
А зараз попрацюємо практично і творчо. Ви почуєте в моєму
виконанні та з уст ваших однокласників три уривки з поезії Т. Шевченка.
Завдання: з’ясуйте, до якого типу мовлення належить кожен із них,
відповідь аргументуйте.
«Мені тринадцятий минало…» – роздум.
«Дивлюся, аж світає» – опис.
«Все йде, все минає» – розповідь.
Учитель зачитує уривок:
Все йде, все минає – і краю немає,
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Куди ж воно ділось? Відкіля взялось?
І дурень, і мудрий нічого не знає.
Живе… умирає… одно зацвіло,
А друге зав’яло, навіки зав’яло,
І листя пожовкле вітри рознесли.
На цьому зупинюсь, бо уривки ви маєте знати напам’ять.
У вас на партах сигнальні картки. Я читатиму невеличкий уривок і
називатиму типи мовлення. Ваше завдання – просигналізувати: згодні –
зелена, сумніваєтесь – жовта; не згодні – червона.
Не забувайте: кожен працює самостійно. Мені цікаво побачити, хто
добре орієнтується в цьому питанні, хто дещо невпевнений у своїх
знаннях, а з ким, можливо, варто попрацювати індивідуально.
Текст 1.
Загуло в Пилипка у вухах, тисячі свічок засвітили в очах, і він
побачив дідугана… Здоровенна, наче вінницький казан, голова його була
закустрана цілим оберемком білого снігу; довга, як помело, борода
виплетена з товстих вістряків криги; товсті настовбурчені брови покриті
білим інеєм, а сіро-зелені очі виблискують холодним світлом! (Панас
Мирний).
Текст 2.
Кожен, хто з’являється на світ, претендує на щасливу долю. Але
чому одні її мають, а інших вона вперто обминає? Що таке щастя? Як його
знайти? Якими різними є погляди на цю вічну, як світ, проблему?
Мамина ласка, бабусина доброта, татова вимогливість, дідусева
мудрість, тепло хатнього затишку в колі братиків та сестричок на все
життя залишають глибокий слід у душі і серці кожної людини.
Текст 3.
У запорожців був гарний звичай, щоб біля всякого статечного
козака був хлопець-недоліток. Ті хлопці звалися «Джури». Джура доглядав
коня та зброю свого названого батька – запорожця, ходив з ним у походи й
навіть у битвах ставав йому в пригоді, набиваючи рушницю, викрешуючи
на люльку вогонь та приносячи пити.
Мовлення використовується у найрізноманітніших життєвих
ситуаціях, і саме ситуація спілкування визначає стиль, яким ми
скористаємось.
2. Стиль – це сукупність мовних засобів, що обираються мовцем
залежно від мовленнєвої ситуації.
Скільки існує в сучасній мові стилів мовлення? Назвіть їх.
Вашим домашнім завданням було опрацювати теоретичний
матеріал, який відображений у підручнику «Стилі мовлення».
Давайте пригадаємо те лінгвістичне повідомлення, яке ви почули на
початку уроку.
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У якому стилі воно записано?
У якому жанрі?
Які специфічні мовні засоби характерні для цього стилю?
Скажіть, будь ласка, хто вважає, що добре орієнтується у питаннях
стилів мовлення?
Уважно прослухайте виступ свого товариша: акт про незалежність
України (див. підручник «культура мовлення і стилістика»
М. І. Пентилюк).
Зразок якого стилю ви почули? (Офіційно-діловий).
Яка основна функція? (Повідомлення).
Якими ознаками характеризується? (Стислість, чіткість,
канцеляризми, штампи, безособові речення, надлишок вставних слів).
Повернемося знову до постаті Т. Шевченка. загальновідомий факт –
арешт і заслання. Судове рішення про це – зразок офіційно-ділового
стилю.
3. Чи прозвучали на сьогоднішньому уроці зразки художнього
стилю? (У поезії Т. Шевченка; Прозовий уривок Панаса Мирного).
Яка основна функція? Вплив на читача, слухача.
Чи можна назвати цей стиль основним? Якщо так, то чому? (Вбирає
ознаки інших стилів, оскільки вимагає зміст художнього твору, а також
властиве використання тропів (епітет, метафора, порівняння).
Аналіз карток (див. додаток).
4. Тепер ми мали б розглядати публіцистичний стиль, однак
зробимо це таким чином: підручник, де докладно описано цей стиль, у вас
є, тож опрацюйте матеріал самостійно.
Повернемося до постаті Т. Шевченка: думаю, нікого не треба
переконувати в тому, що він представлений центральною особистістю у
величезній кількості публікацій.
5. Розмовно-побутовий стиль.
Безумовно, ви всі – творчі особистості, але зараз я хочу, щоб ви
виявили всі свої таланти в невеличкому експерименті.
Діалог:
– Хлопче, де тебе носило?
– Чого регочеш (мовчиш)?
– Глянь на себе – розхристаний, скуйовджений, і знов уроки не
вивчені.
– Батько хіба дозволив гуляти?
– Казала жмені моя бабуся: «Яка хата – такий тин, який батько –
такий син».
Про який стиль іде мова?
Що вирізняє його з-поміж інших?
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Диктант
Звітний період, синтаксис, еволюція, ну, світання, демократія,
суспільство, дифузія, висувати пропозицію, зроби-но, промовляти, синус,
актуальність, агов, бриніти, брати до уваги, стоголосі, чорнобривці,
гуманізм, слава Україні, безпам’ятно, болісно, літургія, молитва, архієрей.
Останнє питання, яке ми розглянемо, – це жанри мовлення.
Про жанри мовлення ми говорили під час опрацювання стилів
мовлення. Ще раз наголошую на тлумаченні поняття жанру, їхніх видів, і
залежності від стилю висловлювання мовця.
Жанр – це різновид стилю, форма мовного спілкування,
продиктована певними умовами побудови композиційно цілісного
висловлювання.
Раджу використати таке визначення, яке є більш науковим. Коли
будете вступати до вищих навчальних закладів, то це буде певним
свідченням рівня вашої компетентності.
Кожен стиль має свою систему жанрів.
Хто з відомих письменників писав памфлети? (Хвильовий).
А в який період? (Літературна дискусія 1925–1928 рр.).
Епіграма – це … (художній стиль). Чому?
Як представлена в літературі? (Писали практично всі поети, у тому
числі й Шевченко).
Представники якого літературного напрямку особливо реалізували
себе в цьому жанрі? (Неокласики).
Хто знає інші стилі? (Епісторярний, конфесійний).
Заключна бесіда
1. Картки на плані (для візуалів, ейдетика).
2. Чи згадували раніше вивчене? (Так, ні, частково).
3. Чи дізналися щось нове? (Так, ні).
4. Чи знання знадобляться? (Можливо, ні).
ІІ. Оцінювання
1. Лінгвістичне повідомлення.
2. Виразне читання + відповіді.
3. Науковий стиль + відповіді.
4. Розмовний – творчість + екстремальні умови.
5. Картки – творчого і оперативного характеру.
ІІІ. Домашнє завдання
1. Написати твір у формі щоденника за темою: «Сьогоднішній
день».
2. Написати твір-мініатюру за темою: «Хто в домі хазяїн?».
– Хотілося б закінчити урок рядками, які спонукають вас до
подальшої роботи над цією темою:
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«ЩО ТАКЕ СТИЛЬ?»
За стилем ти пізнаєш твір
Винниченка, Головка.
Першопричина не єдина –
Життя людей, суспільний фронт.
І звісно: «Стиль – це є людина», –
Сказав учений Жорж Бюффон. (Д. Білоус)
Будник С. В.
АНГЛІЦИЗМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Науковий керівник –
канд. філол. наук, доцент В. В. Слабоуз
Кожна мова має свій лексичний склад, на який значно впливає
позамовна дійсність та відбиває її розвиток, що є незалежним процесом,
обумовленим глобальним розвитком суспільства. Все більше проникнення
нової інформації у наше життя, схильність до світового об’єднання
соціальних та економічних процесів мотивують створення нових значень,
що вимагають належних визначень. Це збільшує лексичний склад мови, як
і сучасної української мови, у якій більшу частку нових понять складають
запозичення. Суспільні та економічні зміни в Україні, її відкритість, вхід в
інтернаціональні культурні й інформаційні сфери стали причиною
кількісного збільшення англіцизмів.
Процес запозичення іншомовних слів беззаперечно впливає на
українську мову Проте як саме? Позитивно чи негативно? З одного боку,
відбувається збагачення мови, розширення лексичного складу. Проте з
іншого боку суто українські елементи витісняються з мови та замінюються
іншими з тим же значенням. І саме це негативно впливає на стан мови, на
її національність та самобутність. У сучасних реаліях, коли Україна все
швидше наближається до світової арени просто необхідно поповнювати
лексичний склад мови. Більше використання світової мережі інтернет,
соціальних мереж, процес глобалізації, перебудова економіки, орієнтація
на країни Заходу, входження України в Євросоюз – все це є лише
декількома екстралінгвістичними причинами інтенсивного використання
англіцизмів в сучасній українській мові.
Сьогодні можна спостерігати активне зростання кількості праць, які
присвячені дослідженню запозичень, у тому числі й нових англіцизмів.
Загальну і багатоаспектну характеристику їх дослідження можна побачити
в працях сучасних українських мовознавців. У сучасний період з’явилися
праці, які присвячені проблемам нових запозичень в українській мові
(Б. Ажнюк, В. Акуленко, Л. Архипенко, М. Бондар, Н. Босак, Л. Гонтарук,
С. Гриценко, І. Каминін, С. Караванський, Л. Кислюк, Н. Клименко,
І. Кочан, О. Лисенко, А. Ломовцева, В. Лопушанський, В. Радчук,
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Д. Мазурик, О. Мацько, Л. Мовчун, О. Мороховський, А. Олійник,
В. Печерська, В. Сімонок, О. Степанюк, О. Стишова, Л. Струганець,
О. Тодор, С. Федорець, Л. Чурсіна) [1].
Англіцизми – це слова або звороти, що були запозичені в
українську мову з англійської писемним чи усним. Усним шляхом
надходять слова, які ще не сформувалися у чітку лексикографічну
одиницю, проте функціонують у повсякденній усній українській мові.
Проникнення англіцизмів усним шляхом відбувається у більшій мірі через
засоби масової інформації та рекламу. Проникнення англіцизмів писемним
шляхом відбувається через книги, юридичну літературу, офіційні
документи, періодичну літературу тощо, або через мову-посередника.
Галузі наук, які швидко розвиваються, найчастіше потребували й
потребують поповнення термінологічних систем. Таким чином,
запозичення беруть на себе такі функції щодо удосконалення лексичної
системи:
а) формування однозначного терміну;
б) заміна складеного терміну однослівним.
Це стосується передусім комп’ютерної галузі, а також економіки,
політики, суспільних наук, журналістики, телебачення, кіно, музики,
спорту тощо.
Отож, серед причин запозичення іншомовної лексики, які описані у
мовознавчій літературі, можна виділити такі:
1) потреба в нових одиницях номінації;
2) необхідність розділення понять конкретної сфери;
3) схильності до номінації єдиного поняття одним словом (звідси –
традиційно відкриті терміносистеми окремих галузей до запозичень);
4) соціально-психологічні причини [2].
Серед суто лінгвістичних чинників дослідники називають з одного
боку поповнення лексикону, розширення засобів номінації, а з іншого –
усунення багатозначності питомого слова, вищий ступінь термінологічної
визначеності запозичуваної лексеми.
Україномовні періодичні видання, радіо, телебачення дають велику
кількість англіцизмів для дослідження. Окрім професійної термінологічної
лексики, в популярному споживанні англіцизми зустрічаються в різних
тематичних групах: економіка, комп’ютерні технології, музика, фінанси,
кіно, телебачення, розваги, побутова техніка, спорт, політика, страви і
напої, канцелярське приладдя, медицина, одяг й тощо. Велика кількість
новітніх англійських запозичень, які тематично пов’язані з банківською
справою, економікою та фінансами, обумовлені глобальними змінами в
цих галузях і введенням ринкової економіки в Україні, а з нею і появою
потреби в назві нових явищ, які вже мають міжнародні назви (аудит audit,
компанія company, лізинг leasing, т. д.).
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Галузь культури і розваг теж зазнала великих змін і запозичила
велику кількість явищ, предметів і понять з цих областей, розвинених в
англомовних країнах. Разом з ними запозичуються їх іншомовні назви, які
в більшості своїй не мають відповідників в українській мові (наприклад,
блокбастер blockbuster, хіт-парад hit parade, трилер thriller, серіал serial,
ток-шоу talk show, сиквел sequel, овертайм overtime, кліп clip тощо).
Багато запозичень відноситься до теми «Комп’ютерні технології».
Це також пояснюється запозиченням явищ у позамовній сфері – сфері
комп’ютерної техніки, інформатики та технологій, мережі Інтернет тощо.
(наприклад, сервер server, сайт site, ноутбук notebook, тонер toner,
трафік traffic, Інтернет Internet, чіп chip, онлайн online, джойстик
joystick, хакер hacker, провайдер provider тощо).
Спортивні англіцизми є традиційними в українській мові
(баскетбол basketball, волейбол volleyball, серфінг surfing) і постійно
показують поступове їх зростання. У наш час це відбувається на тлі
розширення міжнародних спортивних зв’язків, знайомств з новими
спортивними іграми, змаганнями і явищами (наприклад, віндсерфінг
windsurfing, скайсерфинг skyserfing, кайтсерфінг kitesurfing, айсбордінг
iceboarding, сноубординг snowboarding, сквош squash, кікбоксинг
kickboxing, софтбол softball, бодібілдинг bodybuilding, плей-офф play-off
та інші).
Назви побутової техніки, товарів і сервісу також збільшили свій
склад за допомогою новітніх англіцизмів. Пов’язано це у більшій частині з
тим, що у наше повсякденне життя все частіше надходять товари і послуги
із зарубіжних реалій, які до цього часу були нам незнайомі або вважалися
екзотичними (наприклад, блендер blender, грумінг grooming, тримінг
trimming, пілінг pilling, скраб scrub, хендлер handler).
Група політичної лексики є вельми великою за кількістю,
наприклад, саміт summit, паблік рілейшнз public relations, імідж image,
іміджмейкер image maker, бодігард bodyguard, дайджест digest,
спічрайтер speechwriter, джет-сет jet set, грін-кард green-card. Поява
таких слів в українській мові також обумовлена розширенням
міжнародних зв’язків і посиленням впливу світових суспільно-політичних
процесів на Україні.
Для запозичень з англійської мови характерні такі риси:
1) звукосполучення дж [dg]: бюджет budget, джаз jazz,
джентельмен gentleman;
2) звукосполучення ай, ей [aɪ], [eɪ]: інсайд inside, тролейбус
trolleybus, хокей hockey;
3) суфікс –инг(-інг) (ing): мітинг meeting, пудинг pudding, тюбінг
tubing [3].
Мова – саморегулюючий механізм, дія якого зумовлена певними
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законами.
Мова
сама
здатна
самоочищуватися,
позбавлятися
функціонально зайвого, непотрібного. Це відбувається і зі словами
англійського походження.
У цілому іншомовна термінологія являє собою цікавий
лінгвістичний феномен, роль якої в українській мові досить важлива.
Англо-українська мовна взаємодія постійно привертає дослідницьку увагу,
спрямовану на вивчення загального запозичення іншомовної лексики до
української мови.
Звичайно, непомірне та недоречне використання англійських слів
неприпустимо, але такі явища шкідливі й при вживанні будь-якого слова.
Тому потрібно виховувати культуру мовлення та смак у сучасних
українців, який є головною умовою правильного й доречного
використання мовних засобів як чужих, так і своїх, власних.
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Васько Д.
ПИТАННЯ ПОЕТИКИ В. СТУСА
Науковий керівник –
учитель української мови та літератури, учитель вищої категорії,
старший учитель
Н. В. Магула
Народе мій, до тебе я ще верну,
Як в смерті обернуся до життя
Своїм стражденним і незлим обличчям…
В. Стус
Василь Стус… знайоме мені ім’я. Дещо з його творів уже
перечитано, але ще не все осмислено. І нічого тут дивного немає. Адже
ім’я його замовчувалося: він непотрібний був владі. Трагедія В. Стуса –
один із тисяч кривавих злочинів сталінізму в його брежнєвських формах.
Мужні твори В. Стуса в радянській періодиці майже не друкувалися
за його життя. Окрім перших віршів. А проте його творчий доробок
значний і цільний. Весь він присвячений Україні. Любов до своєї Вітчизни
у поета була всеохоплюючою і такою могутньою, що майже не залишила
місця для інших тем.
Життя і творчість В. Стуса – це дорога через терни до зірок. І якщо
ми уявно пройдемо сьогодні її стежками, то доторкнемося серцем до
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великої людської трагедії і водночас до високої вірності музі, ідеалові:
Що тебе клясти, моя недоля?
Не клену. Не кляв. Не проклену.
Хай життя – одне стернисте поле,
Але перейти – не помину.
У своїй «Автобіографії» В. Стус признавався, що зробив для своєї
Батьківщини все, що міг. Обмилувавши ореол послідовної, чесної людини,
він не міг жити без України і її народу. Йому муки – то муки народу, його
життя – то життя України.
Поезія Стуса – то сама правда в її історичних та трагічних ознаках,
живий нерв України, її безталанна доля. Щедро обдарований, чесний і
наполегливий, він міг стати не тільки великим поетом, а й
літературознавцем чи вченим. Та уряду не потрібні були «вундеркінди», і
Стуса виключають із аспірантури, бо в жовтні 1966 року разом зі своїми
друзями він у кінотеатрі «Україна» після перегляду кінофільму за повістю
М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» звернувся з промовою до
громадськості виступити проти арештів творчої інтелігенції України.
І з того часу почалися ті випробування, про які я говорив вище. Він
писав, а його не друкували. Влаштовувався на роботу, а його звільняли,
переслідували з єдиною метою – зламати. У 1972 році разом з іншими
інакодумцями його засуджено. Почався шлях поета на Голгофу через
мордовські і пермські жахливі концтабори.
Що в житті України найбільше хвилювало Стуса? А ось що.
Невідповідність між реально – історичним і громадсько-політичним. Саме
це викликало в поета гнівний протест, збудження, обурення, яке він
висловлює в своїй поезії. Ці думки автор втілює у віршах, що ввійшли до
збірників «Зимові дерева» та «Присмеркові сутінки спали» . Але його не
друкують, рукописи лежать у видавництві «Радянський письменник».
Розпач проникає в саме серце поета, викликає гнів:
Отак живу: як мавпа серед мавп,
Чолом прогрішним із тавром зажури.
Все б’ється об тверді камінні мури,
Як їхній раб, як раб, як нищий раб.
А політичні заморозки дужчали. У такі години з’являються думки
зберегти якось те, що створено, щоб духовні зусилля не були марними.
Поет, як і великий Шевченко, мріє про те, щоб його вірші в майбутньому
знайшли відгук у людських серцях.
Усвідомлення самотності й відірваності від рідного краю іноді
приходять до музи поета. В табірному зошиті Стуса читаємо: «Моторошно
чутися без краю свого, без народу, яких мусив творити зі свого зболілого
серця».
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4 вересня 1985 року Стуса посадили до карцерної камери. Своєму
другу він сказав про те, що оголошує голодомор. 17 жовтня цього ж року
перестало битися серце вірного сина українського народу:
Прощай, Україно, моя Україно,
Чужа Україно, навіки прощай.
Я перегорнув останню сторінку життя і творчості Стуса. Його немає
серед нас. Але він живе своїми творами, своєю безприкладною стійкістю.
Урядові мужі повернулися до нього обличчям: постановою Ради Міністрів
поетові присуджена Державна премія за збірку поезій «Дорога болю» у
вересні 1991 року. Настали, як бачимо інші часи. Часи, які своїм життям
готував В. Стус. Нині ми маємо ознайомитися з творчістю свого мужнього
сина, відчути ту безодню болю, печалі, гніву, які переповнювали його
серце. Вірші Стуса піднімають наш дух, достукуються до нашої совісті, до
приспаного брехнею сумління.
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Виноградская Н. В., Маторина Н. М.
О ДИДАКТИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ ДЛЯ ОРФОЭПИЧЕСКИХ
ПЯТИМИНУТОК
Опыт показывает, что очень полезным и целесообразным началом
занятия по русскому языку могут стать лингвистические разминки (от 3 до
5 минут): лингвистическая разминка помогает преподавателю быстро и
эффективно организовать начальный этап занятия, способствует
активизации познавательной деятельности обучающихся – учащихся
общеобразовательных заведений, студентов педагогических вузов,
повышает интерес к русскому языку – этой чрезвычайно важной и
необходимой учебной дисциплине [1; 2].
В качестве примера лингвистической разминки предлагаем материал
для орфоэпических пятиминуток1.
АФЕРА
Проговорите вслух все примеры.
Финансовая афера с акциями сделала его миллионером с темным
прошлым.
То, что он придумал – чистой воды афера!
«Это какая-то новая афера, – считало большинство. – Он просто
1

Параллельно предлагаем разнообразные дополнительные задания, которые
также можно использовать во время проведения орфоэпических пятиминуток.
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затевает что-то».
Для лучшего запоминания предлагаем стихотворения-двустишия.
• Кто ни в чем не знает меры,
Тот способен на аферы! [˄ф’эʹры]
• Крупная афера [˄ф’эʹръ]
У миллиардера.
***
Дополнительные задания.
• Предложите свои рекомендации по запоминанию нормированного
произношения слова афера.
Проще всего запомнить произношение слова афера с помощью
однокоренного существительного аферист: вряд ли кто-то говорит
«афёрист».
• Дайте толкование слову афера.
Афера, -ы.
1) Неодобр. Мошенничество, сомнительная сделка, рискованное
предприятие с целью наживы. В отчаянии, в досаде, без платья, без
обеспечения на завтрашний день, окружённые возрастающими семьями,
они бросаются, закрыв глаза, на аферы, выдумывают спекуляции.
А. И. Герцен, «Былое и думы», 1864 г. Одним словом, это был типичный
представитель спекулянтов среди торговцев мехами, порождённых
последними аферами. М. М. Пришвин, «Серая сова», 1938 г.
2) Устар. Дело, рискованное предприятие, в результате которого
имеется в виду одна личная выгода. Знаете что: я уверена, что покупка
вашего имения – очень выгодная для меня афера и что мы сойдёмся; но вы
должны мне дать… два дня – да, два дня сроку. И. С. Тургенев, «Вешние
воды», 1872 г. Всякий, предлагая свою аферу, представляет её и верною и
выгодною, а на деле часто выходит чёрт знает что. Н. С. Лесков, «На
ножах», 1870 г.
• Подберите к слову афера синонимы.
Синонимы к слову афера в первом значении – мошенничество,
махинация, авантюра; во втором – сделка, дельце, гешефт.
• Назовите ассоциации к слову афера.
Обман, аферист, деньги, мошенник, тюрьма, риск, дело, ложь, кража,
преступник, преступление, мошенничество, жулик, вор, обманщик,
хитрость, враньё, махинация, авантюра, шарлатан, блеф, провокация,
Бендер.
• Прокомментируйте слово афера с точки зрения орфографии.
Афера – словарное слово, т. е. слово, нормативное написание
которого
закреплено
в
орфографических
словарях.
Нижним
подчёркиванием помечена буква, которую нельзя установить при помощи
орфографического правила (орфограммы), поэтому написание слова
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«афера» следует запомнить.
• Укажите грамматические особенности существительного афера.
Существительное
афера
женского
рода,
неодушевленное,
1 склонения.
• Просклоняйте существительное афера, затранскрибировав каждую
словоформу.
Падеж
Единственное число
Множественное число
И.
афера [˄ф’эʹръ]
аферы [˄ф’эʹры]
Р.
аферы [˄ф’эʹры]
афер [˄ф’эʹр]
Д.
афере [˄ф’эʹр’ь]
аферам [˄ф’эʹръм]
В.
аферу [˄ф’эʹру]
аферы [˄ф’эʹры]
Т.
аферой [˄ф’эʹръị],
аферами [˄ф’эʹръм’и]
аферою [˄ф’эʹръjу]
П.
афере [˄ф’эʹр’ъ]
аферах [˄ф’эʹръх]
• Прокомментируйте слово афера с точки зрения управления в
русском языке.
Афера → с чем. Пуститься в аферу со строительными материалами.
• Какая бывает афера?
Грандиозная, финансовая, крупная, большая, очередная.
• Для домашнего задания. Подберите 5–10 примеров предложений со
словом афера из художественной литературы. Проговорите эти примеры
вслух.
Образец.
Другой вид аферы, более распространенный, рассчитан на те три
рубля, которые выдает казна за поимку беглого (А. П. Чехов).
ГРАФФИТИ
Проговорите вслух все примеры.
Игорь был мастером граффити, поэтому местные ребята
относились к нему с особым уважением.
Он работал во многих жанрах, но рисовать граффити так и не
научился.
Стены подъезда талантливые ребята оформили с помощью
пейзажных граффити.
Для лучшего запоминания – стихотворения-двустишия.
• Нет, вы только посмотрите:
На стене опять граффити.
• Поедем летом на Таити,
Где будем рисовать граффити.
• Проявив немало прыти,
Серж изобразил граффити.

58

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

***
• Дайте толкование слову граффити.
Граффи́ ти (итал. graffiti) может означать: 1) надписи на стенах и т. п.;
2) спрей-арт (также именуемый граффити) – современный стиль рисования
на стенах с использованием аэрозольной краски; 3) сграффито или
граффито – техника создания изображений на многослойной штукатурке.
• Разберите слово граффити по составу (морфемный разбор).
[Морфемы слова: граффити – корень, нет окончания; граффити –
основа слова].
• Укажите
грамматические
особенности
существительного
граффити.
Существительное граффити не склоняется и употребляется в форме
множественного числа. Например: городские (не городское) граффити,
засорять стены граффити (не граффитями). Что касается человека,
создающего граффити, то для его обозначения используются два варианта:
граффИтчик и граффитИст.
Таким образом, правильно: граффитчик (граффитист) наносит на
стены красивые граффИти.
ЖАЛЮЗИ
Проговорите вслух все примеры.
Когда он зашел в ее гармонично обустроенную комнату, его взгляд
упал на ярко-оранжевые жалюзи.
Сквозь приоткрытые жалюзи сочились теплые лучи весеннего
солнца.
Для оформления своего нового кабинета он выбрал сдержанные
тускло-синие жалюзи.
Для лучшего запоминания – стихотворения-двустишия.
• Хороши и вблизи
На окне жалюзи.
• Поскорее привези
Для окошек жалюзи.
• Ты нам шторы не вози,
Мы повесим жалюзи.
• Солнце. Жарко. Привези
Нам для окон жалюзи.
• Любопытные вблизи?
Закрывайте жалюзи!
• Ногти лучше не грызи
И задерни жалюзи.
***
• Дайте толкование слову жалюзи.
Жалюзи́ (фр. Jalousie – букв. «ревность; зависть»; затем –
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«решётчатые ставни») – светозащитные устройства, состоящие из
вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей.
Ламели могут быть неподвижными или поворачиваться вокруг своей оси
для регулирования световых и воздушных потоков.
• Назовите причину постановки ударения в слове жалюзи на букву
«и».
Причиной является происхождение данного слова. «Жалюзи»
произошли от французского слова «jalousie», что означает «ревность». Для
французского языка характерны ударения на последний слог, перейдя в
русский язык, это слово сохранило данную особенность.
• Предложите свои рекомендации по запоминанию нормированного
произношения слова жалюзи.
Для запоминания подойдут слова с аналогичным происхождением и
схожим звучанием, например: конфетти, бигуди.
Нет на окне у меня жалюзи.
Как мне по дому ходить в бигуди?
• Укажите грамматические особенности существительного жалюзи.
Существительное жалюзи не склоняется и употребляется в форме
множественного числа. Часто в живой разговорной речи его форму
изменяют, чего не следует делать, так как это существительное
неизменяемое: Мы интересуемся жалюзи. Расскажу о своей покупке
жалюзи. Заеду в магазин за жалюзи.
• Для домашнего задания. Подберите 5–10 примеров предложений со
словом жалюзи из художественной литературы. Проговорите эти примеры
вслух.
Образец.
Здесь плыл вопрос о скудости зарплаты,
О хлебе, о жилище, и вблизи
Пятисотлетней древности палаты,
Узнав его, спускали жалюзи.
Н. А. Заболоцкий. Случай на большом канале
КАТАЛОГ
Проговорите вслух все примеры.
Благодарим Вас за преданность нашей фирме и разрешите
отправить Вам наш новый осенний каталог.
Отправьте мне, пожалуйста, Ваш последний каталог.
Новый каталог красок позволяет выбрать тон, наиболее близкий к
заданному.
Данный каталог устарел, заказ по нему не возможен.
Для лучшего запоминания – стихотворения-двустишия.
• Ударение в слове каталог
Падает всегда на третий слог!
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• Подарок выбрать мне помог
Один хороший каталог!
• Модный с головы до ног?
Знать, листает каталог!
• Нам оставил он в залог
сто рублей и каталог.
Или четверостишие:
• Чтоб скорей в библиотеке
Отыскать ты книгу смог,
В ней бывает картотека,
Специальный каталог.
***
• Дайте толкование слову каталог.
Каталог, -а. м. От греч. κατάλογος – список. 1) Составленный в
определённом порядке перечень каких-нибудь однородных предметов
(книг, экспонатов, товаров и т. п.). 2) Систематизированный перечень
объектов изучения какой-либо отрасли науки с указанием их
характеристик; справочное издание, содержащее такой перечень.
• Объясните, почему в русском языке встречается ошибочное
произношение слова – «каталог»?
Произошло это слово от греческого κατάλογος, а там как раз
ударение ставилось на второй слог. Во многих европейских языках в слове
каталог сохранилось ударение на втором слоге, соответствующее
ударению в языке заимствования. Однако в современном русском языке
все же более корректным будет ставить ударение в слове каталог на букву
«О».
Употребившему слово «катАлог» мы говорим, что слог его жалок!
Употребив высокий слог, мы произносим «каталОг»!
Не говори катАлог, а только каталОг.
А твОрог? Можно твОрог, а можно и творОг!
• Подберите к слову каталог синонимы.
Индекс, указатель, перечень, список, реестр.
• Прокомментируйте слово каталог с точки зрения орфографии.
Каталог – словарное слово, т. е. слово, нормативное написание
которого
закреплено
в
орфографических
словарях.
Нижним
подчёркиванием помечены буквы, которые нельзя установить при помощи
орфографического правила (орфограммы), поэтому написание слова
«каталог» следует запомнить.
• Просклоняйте существительное каталог.
Падеж
Единственное число
Множественное число
И.
каталόг
каталόги
Р.
каталόга
каталόгов
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Д.
каталόгу
каталόгам
В.
каталόг
каталόги
Т.
каталόгом
каталόгами
П.
каталόге
каталόгах
• Для домашнего задания. Подберите 5–10 примеров предложений со
словом каталог из художественной литературы. Проговорите эти примеры
вслух.
Образец.
И вас я помню, перечни и списки…
При лампе, наклонясь над каталогом,
Вникать в названья неизвестных книг;
Следить за именами; слог за слогом
Впивать слова чужого языка.
В. А. Брюсов. Терцины к спискам книг
До сих пор мне было невдомёк –
Для чего мне звёздный каталог.
В каталоге десять миллионов
Номеров небесных телефонов…
А. А. Тарковский. Звёздный каталог
Осень. Древний уголок
Старых книг, одежд, оружья,
Где сокровищ каталог
Перелистывает стужа.
Б. Л. Пастернак. Золотая осень
Чтобы не проводить времени в праздности, он составлял
подробный каталог своим книгам (А. П. Чехов).
КРАСИВЕЕ
Проговорите вслух все примеры.
Красивее ее на балу было крайне сложно кого-либо найти.
Когда они приехали на побережье, он понял, что никогда в жизни не
видел ничего красивее и могущественнее, чем море.
Ее скромное, сдержанное платье было куда красивее остальных на
приеме.
С каждым километром вглубь острова было все интересней и
красивее.
Было, несомненно, сложно сказать, кто из них был красивее.
Сегодня она казалась не просто красивее, но и женственнее
окружающих.
В жизни ты красивее, чем на фотографиях.
Большой бордовый чемодан красивее, чем маленький из
крокодиловой кожи.
Любая мама в глубине души считает, что нет ребёнка в мире умнее
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и красивее, чем её собственный.
Для лучшего запоминания – стихотворения-двустишия.
• Тот из нас счастливее,
В ком душа красивее!!
• Чем человек счастливее,
Тем выглядит красивее!!
• Выглядеть красивее
Поможет платье синее.
• Стала Аннушка красивее,
Веселей и хохотливее.
***
• Дайте толкование слову красивее.
Красивее – лучше, не как у всех. Это качественное прилагательное,
оно стоит в простой форме сравнительной степени. Начальная форма –
«красивый» – имеет три основных значения: 1) приятный взору,
отличающийся гармоничным внешним видом; 2) в переносном значении –
высоконравственный, утонченный, радующий ум; 3) привлекающий
внимание, но пустой, без глубины. Сравнительная степень «красивее»
показывает, что один объект при сравнении с другим в большей степени
обладает качествами, названными выше.
• Как правильно: красивее или красивей?
«Красивее» – нейтральное слово. Выбирайте именно его для
использования на письме. «Красивей» же имеет ярко выраженный оттенок
разговорного стиля. Такое употребление допустимо только в устной речи.
• Ловите ошибку!
Наименее красивее, наименее красивый, красивее.
Ошибочно – «наименее красивее»: недопустимо соединение в одной
конструкции простой и составной форм степеней сравнения имени
прилагательного!
Все перечисленные варианты заданий для орфоэпических
пятиминуток способствуют развитию активности студентов, повышению
ответственности за выполнение учебного труда, воспитанию у них
интереса к русскому языку, желанию и умению трудиться, если виден
хороший результат.
Разумеется, в одних тезисах невозможно описать все полезные
советы. Мы уверены, что творчески работающие преподаватели смогут не
только применить предложенные в тезисах задания для лингвистических
разминок, но и усовершенствовать их. Желаем вам успехов в мире слов, в
мире знаний!
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Водолазька О. В.
ДО ПИТАННЯ СИМВОЛІЗАЦІЇ ЯК ОСОБЛИВОГО РІЗНОВИДУ
НОМІНАЦІЇ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНИХ РЕАЛІЙ
Науковий керівник –
канд. філол. наук, доцент О. О. Решетняк
У конкретній поняттєвій, метафорично-метонімічній системі
людського мислення, на думку Я. Анусевича, домінантною є культурна та
релігійна символіка [6, с. 82]. Символ – це одна з основних знакових
категорій, функцією якої є збереження й трансляція в сконденсованій
формі максимальної кількості особливої культурно значущої інформації
про реалії довкілля. Досліджуючи особливості функціювання символів у
системі культури, Ю. Лотман акцентує, що саме в них „… завжди є щось
архаїчне, вони мають велику культурну ємність, не дозволяють культурі
„розпастися” на окремі хронологічні пласти, тобто провідна функція
символу – слугувати механізмом пам’яті культури” [3, с. 192]. Е. Сепір
виокремив конденсаційні та референційні символи (знаки). Конденсаційні
знаки (з латинської condensatio – згущення) мотивовані їхнім
призначенням конденсувати, тобто акумулювати ту інформацію, яку
індивід отримує ззовні про себе та довкілля. Такими знаками вважають
засоби, що в оптимально сконденсованій формі позначають емоції, явища,
об’єкти. Референційні знаки є засобом безпосереднього маркування
референта й синтезу його форми та змісту. Конденсаційні знаки Е. Сепір
кваліфікує як символи, а референційні – як власне знаки [4, с. 205–206].
Конденсаційність символу вможливлює здатність до інтеграції в
певній формі, зокрема комплексу уявлень про окремі явища, зумовлені
культурними чинниками, досвідом взаємовідношень індивіда й соціуму чи
релігійними галузями буття. Визначення семантики символу ускладнене
його конденсаційністю, архетипністю та багатозначністю. Для
О. Шелестюк багатозначність символу є „іманентною”, дослідниця
потрактовує її як „…наявність у символі змістової перспективи, ланцюжків
значень, більш абстрактних, залежних від віддаленості щодо первинного
значення, а також неможливості усвідомлення його останнього, основного
змісту” [5, с. 133].
Символьне значення – це синтез його сигніфікативного й
денотативного компонентів. Сигніфікативний закріплено за словом як
одиницею мови, а денотативний маркує слово на рівні мовлення.
Сигніфікативний компонент символьного значення є концептом, тобто
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культурно значущим для певного соціуму поняттям у системі
концептосфери. Денотативний відбиває як основні, так і додаткові
характеристики цього концепту в мовленні переважно поза межами його
структурних взаємозв’язків з іншими концептами. Констатуючи
своєрідність символьного значення, дослідники визнають, що воно не
зумовлене первинним значенням, його виникнення спричиняють
позалінгвальні чинники, що й констатує О. Шелестюк, зазначаючи:
„Еволюція мислення навколо відповідних понять призводить до інтеграції
„символічних” сем, які містять основні міфологічні уявлення і формують
своєрідні нашарування змістів – „символічну ауру”, яка має давнє,
архетипне походження; зумовлена стереотипними для певної культури
асоціаціями…” [5, с. 140]. Давню символьну ауру й досі усвідомлюють
мовці, а її наявність засвідчують міфологічна й етимологічна
реконструкції. Проте усвідомлювати семантику символу можуть не всі
мовці, а через недостатність знань вона може бути навіть трансформована.
Знання лексичного тла символу має неабияке значення для усвідомлення
семантики слів як його маркерів. Отже, окрім символьного значення,
таким словам притаманне й символьне тло, тобто його інформаційний
супровід. Вочевидь, символьні номени мають, окрім лексичних,
денотативно-сигніфікативних і конотативних особливостей, ще й
символьну компетенцію, найзначущішу, оскільки саме символам
притаманна функція безпосереднього механізму пам’яті культури певного
етносу. Вони – підґрунтя виникнення стійких асоціацій духовноматеріальних реалій етносу. Символізувалися насамперед провідні
концепти
культурного
континууму.
На
думку
О. Левченко,
„… концептосфера й симболарій української культури неминуче
перетинаються, по-перше, зі слов’янськими язичницькими уявленнями, подруге, на формування ієрархії українських морально-етичних цінностей
величезний вплив мало християнство, по-третє, фундаментальний шар
символіки складають архетипні символи й символи, притаманні
європейській культурі, що не заперечує особливостей реалізації тих же
архетипів, вербалізації концептів” [2, с. 338].
Отже, символіка – це один з найважливіших засобів усвідомлення
буттєвих реалій, а біблійна передусім об’єктивує релігійні уявлення
в образних структурах, які моделюють їхню семантику як сконденсованих
символьних знаків, що є закодованим маркуванням надприродного,
осмисленням і переживанням вірянами вищих соціокультурних цінностей.
Власне образність і всеспрямування на загальнолюдський узус надають
символам психологічної привабливості й виповнювальної значущості.
Здатність символу транслювати внутрішню сутність явищ за
спільними ознаками перетворює його на поліфункційний засіб художньообразної структури будь-якого змісту. У Біблії такій структурі притаманне
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особливе значення, бо вона маніфестує задум Бога щодо профанного світу
в словесно-образних категоріях. Святе Письмо транслює пророчі картини
двох рівнів буття: власне видіння й вищого рівня як символу зв’язку між
Землею і Небом. Домінантою апокаліптики є дуалістичність сформованої
картини світу, що й маніфестують такі концепти: добро / зло, віра / невіра,
праведність / гріх, життя / смерть тощо. Два способи буття є провідними
складниками людського існування.
Не всі імена біблійного походження засвоєно національною мовною
практикою. Натомість, статусу символу набули ті з них, що посіли чільне
місце в концептуальній картині світу українського етносу. Наприклад, Діва
Марія – символ чистоти, честі, непорочності, любові. В українців культ
матері особливий, оскільки не лише пропагує пошану до біологічної
матері, а й спрямований на ширше коло об’єктів – це й Божа Мати, і
Церква, яка об’єднує християн, а також рідна земля – Матір-Україна.
Етимологія лексеми Богородиця прозора: це та, яка породила Бога. Проте її
місія не завершилася з народженням Христа у Вифлеємі (івр.  בית לחםБетлехем „будинок хліба”), вона символічно покликана „народити Сина
Божого” в кожній душі, є своєрідним містком між Богом і людиною.
Богородиця – одвічний символ безмежної материнської любові,
самопожертви, непорочності, відданого служіння Богові й людям. За
християнською традицією, вона – найкраща з-поміж жінок, тому її
вважають прообразом символів, вишуканих, довершених, сповнених
краси, кожен із яких по-різному уособлює постать Богоматері,
абсолютизує її божественне призначення, репрезентує її духовні чесноти:
біла лілея є символом непорочності Діви Марії у східній християнській
традиції; біла голубка символізує цноту; Мати Життя – бо Марія
призвела на світ Христа – Дателя життя вічного тощо. Українськомовна
вербалізація світу вияскравлює семіотичний концепт Божа Мати,
оприявлюючи прообраз матері-українки, якій нерідко доводилося
споглядати й переживати смерть своїх синів.
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Wroclaw:

Волино Ю. В.
ОРФОГРАФИЯ. ПРОВЕРЯЕМЫЕ И НЕПРОВЕРЯЕМЫЕ
НАПИСАНИЯ БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ
(урок по русскому языку, 5 класс)
Цели:
образовательные
– научить «видеть» орфограмму в корне слова с безударной гласной
и объяснять её написание;
– научить пользоваться алгоритмом;
– повторить ранее изученные орфограммы;
– обогащать словарный запас слов учащихся; прививать умение
делать обобщение, выводы, аргументировать свои ответы;
развивающие
– развивать
логическое
мышление,
внимание,
память,
познавательные способности учащихся, развивать орфографическую
зоркость, продолжать работу по развитию речи учащихся;
– развивать умение работать со справочной литературой (с
орфографическим словарём);
– развивать самоконтроль, взаимопроверку.
воспитательные
– воспитывать культуру поведения на уроке, аккуратность,
самостоятельность, терпение друг к другу.
– воспитывать любовь и бережное отношение к животным, птицам.
Оборудование и материалы: мультимедийная презентация,
учебник для 5 класса по русскому языку / Л. В. Давидюк. К.: Видавництво
«Світоч». 2013. 320 с., орфографический словарь, раздаточный материал
для парной и индивидуальной работы.
Тип урока: комбинированный с использованием ИКТ
Межпредметные связи: литература (устное народное творчество),
биология, основы здоровья.
Ожидаемые результаты: учащиеся должны уметь проверять
безударную гласную в корне слова, подбирать проверочные слова.
Ход урока
І. Организационный момент (организация учащихся, настрой на
продуктивную работу на уроке)
а) психологический настрой.
– Ребята, посмотрите друг на друга. Улыбнитесь. Я рада видеть
ваши улыбки.
Говорят так, что у человека все предназначено для самого себя:
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глаза – чтобы смотреть и находить, рот – чтобы поглощать пищу. Все
нужно самому себе, кроме улыбки. Улыбка самому себе не нужна, она
предназначена другим людям, чтобы им с вами было хорошо. Пусть этот
урок принесет вам радость общения.
б) проверка домашнего задания (ответственные контролёры за
наличие выполнения дом. задания учащимися, передают список учителю
на стол).
Беседа
– Все справились с заданием?
– Есть ли у вас вопросы по домашнему заданию?
– Какую тему вы изучали на прошлом уроке? (гласные звуки в
сильных и слабых позициях)
ІІ. Актуализация опорных знаний
Ребята, вам уже известно, что в отличие от украинского языка в
русском произношение гласных звуков в слове зависит от ударения.
Задание «Интеллектуальная разминка». Поставить (устно)
ударение в словах, записанных на доске заранее (один ученик – письменно
у доски).
Приложение 1
Вывод: отчётливо произносятся только гласные в сильной позиции,
т.е. те, на которые падает ударение: свёкла, щавель
Проблемное задание
– Давайте сейчас разобьём на слоги слова (один уч-ся у доски,
остальные самостоятельно разбирают в тетрадях (НО – СО – РО’Г) и
СОБАКА (СО – БА’ – КА).
Вывод: сколько гласных звуков в слове, столько и слогов. Ударный
(в сильной позиции), безударный (в слабой).
– Ребята, где находятся орфограммы в этих словах? (в корне слова).
– Как называются слова с одинаковым корнем, разных частей речи?
(однокоренные)
– А все ли пропущенные буквы можно проверить?
ІІІ. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности.
Объявление темы и цели урока.
– Дети, Вы, конечно, догадались, о чем пойдет речь на уроке.
(Проверяемые и непроверяемые написания безударных гласных).
ЗАПИСЬ ТЕМЫ В ТЕТРАДЯХ
– Какая цель нашего урока? (Научиться находить орфограмму в
тексте и проверять ее).
ІV. Изучение нового материала
Беседа
Ребята, что изучает раздел науки о языке ОРФОГРАФИЯ? (учебник
стр. 41) (Правильное написание слов)
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Слово учителя.
– Безударные гласные звуки произносятся не так отчётливо, как
ударные, поэтому написание букв часто вызывает затруднения. Такие
буквы, как Е, А, О, И, Я – требуют проверки.
– Что мы должны сделать, чтобы проверить безударную гласную в
корне слова?
– Как мы будет это делать? (можно подсказать, что есть два способа
проверки).
– Давайте вместе составим алгоритм, чтобы проверить безударную
гласную в корне.
Приложение 2
Если к слову с непроверяемым безударным гласным невозможно
подобрать проверочное слово, его нужно запомнить или проверить в
орфографическом словаре (учебник стр. 79 упр. 64)
«Отгадай загадку»
– Отгадайте загадки и скажите, какая безударная гласная в отгадках
и как ее можно проверить?
1. Хвост пушист, быстра сноровка,
Золотисто-рыжий мех.
Если голодно, плутовка
Кур считает лучше всех. (Лиса)
2. С бородой, а не мужик,
С рогами, а не бык. (Козёл)
– В загадках повстречались непонятные слова? Значение слова
ПЛУТОВКА вам понятно?
Словарная работа. ПЛУТОВКА –
1. Хитрый, ловкий обманщик.
2. Человек, который любит хитрить и лукавить.
Беседа
– Как одним словом можно назвать лису, козла? (Правильно,
животные.)
– Какая орфограмма в этом слове? (Орфограмма: жи – ши)
– У кого из вас есть домашнее животное?
– Как нужно относиться к бездомным животным, птицам, ведь
впереди зима? (бережно, сопереживать им, быть милосердными).
«Физкультминутка». Учитель проговаривает стихотворение, дети
выполняют движения.
«Животные»
Зайцы утром рано встали,
Весело в лесу играли.
По дорожкам прыг-прыг-прыг!
Кто к зарядке не привык? (Прыжки на месте)
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Вот голодная лиса (Ходьба на месте)
Грустно смотрит в небеса. (Потягивания – руки вверх)
Тяжело вздыхает. (Глубокие вдох и выдох)
Садится, отдыхает. (Дети садятся за столы)
V. Обобщение и систематизация знаний.
Работа с учебником (§ 15 стр. 81 упр. 64)
– Прочитайте. Какой орфограмме оно посвящено? Выпишите слова
с проверяемыми безударными гласными, подобрав проверочное слово.
Приложение 3
І группа – КАРТОЧКА 1
Спишите данные слова, вставляя пропущенные буквы. Выделите в
словах корень и напишите к каждой группе поверочное слово.
ІІ группа – работа в парах (индивид. карточки)
КАРТОЧКА 2
Вставьте непроверяемые безударные гласные. Проверьте по
словарю написание слов с пропущенными гласными.
Взаимопроверка
– А теперь обменяйтесь тетрадями и проверьте работу своего
соседа-одноклассника (исправления выполнить карандашом).
– Поднимите руку, кто справился с этим заданием без ошибок.
Молодцы! Если у вас есть ошибки, исправьте и не переживайте. Не
ошибается тот, кто ничего не делает. Вы научитесь!
VІ. Итог урока. Рефлексия учебной деятельности на уроке
– Ребята, обратите внимание, каждый раз на уроке вы для себя
открываете что-то новое и интересное. Ваше желание чему-то научиться
открывает для вас новые горизонты. Давайте подведём итог нашего урока.
Беседа
– Над какой темой мы работали сегодня на уроке?
– Выполнили ли мы поставленные в начале урока задачи?
– Что было самым легким / сложным на уроке?
Упражнение «Интересно» (устно)
«Я не знал (а) …. – Теперь я знаю…»
VІІ. Домашнее задание: § 15 (стр. 77).
Составьте 3–5 предложений о своём домашнем питомце или о
любимом животном, используя слова с проверяемыми и непроверяемыми
написаниями безударных гласных.
VІІІ. Оценивание учащихся. Мотивация
– Молодцы! Спасибо за урок!
Приложение 1
Мы у тёти Фёклы,
Слово т…фля я прочту,
Ели борщ из св…клы.
С ударением на «У».
70

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

Прилетел мохнатый шмель
И уселся на щав…ль.
А у нашей Марфы –
Все в полоску ш…рфы.
В музее – натюрморты
На них – цветы и т…рты.
Девочки надели банты
И играют дружно в ф…нты.
Ударение в слове «кат…лог»
Падает всегда на третий слог.
Поскорее привези
Для окошек жалюз…
Несу в корзинке ивовой,
Пирог с начинкой сл…вовой.
Харчо – суп грузинский,
А борщ – укра…нский.
Приложение 2

Внучка музыку включ…т,
Сразу бабушка ворчит.
У того, кто знаменит,
Телефон всегда зв…нит.
Мы прошли немало,
Целых два кв…ртала.
Есть при всех конфеты – стыдно,
Поделись, ведь нам зав…дно!
Мама сына балов…ла,
Вместо супа торт давала.
Чем человек счастливее,
Тем выглядит крас…вее.
Красит здания маляр,
Мебель делает ст…ляр.
Непросто ударение заучить,
Стихи задачу могут облегч…ть !!!

КАРТОЧКА 1
Спишите данные слова, вставляя пропущенные буквы. Выделите в
словах корень и напишите к каждой группе поверочное слово.
К…тёнок, ок…титься, к…тище______________________________
Ол…нина, ол..невод, ол…нёнок, _______________________________
В..лчица, в…лчонок, в…лкодав__________________________________
КАРТОЧКА 2
Вставьте непроверяемые безударные гласные. Проверьте по
орфографическому словарю написание слов с пропущенными
гласными.
М…дведь, с…бака, за..ц, б…г…мот, ..б…зьяна, ящ…рица, п…пугай,
б…рсук, п…нгвин

Глущенко В. А.
О КОНСОНАНТНОМ ХАРАКТЕРЕ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА: ИСТОРИЧЕСКИЙ
КОММЕНТАРИЙ (в помощь учителю)
Как известно, история языка не представляет собой набора
обособленных частных изменений – она носит системный характер. Те или
иные частные изменения гласных и согласных звуков представляют собой
звенья эволюционизировавшей языковой системы. Это ярко проявилось в
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истории гласных и согласных звуков русского языка (здесь и далее, говоря
о русском языке, мы имеем в виду современный русский литературный
язык). В сильных классах, на занятиях лингвистического кружка учитель
покажет учащимся развитие русской фонологической (фонетической0
системы. Этот материал может быть дан как обобщающий после изучения
школьниками истории частных фонетических явлений [1, с. 6].
Сопоставление системы гласных и согласных звуков (фонем)
древнерусского языка X в. и современного русского языка показывает
значительные отличия как в количественном составе, так и в характере
взаимодействия гласных и согласных в этих языках [2, с. 12–13].
В современном русском языке имеется 6 основных гласных звуков:
и, ы, у, е, о, а. В древнерусском языке в эпоху перед возникновением
письменности (X в.), кроме этих 6 звуков, было еще 5 гласных: ę, ǫ, ъ, ь,
h.
Состав
гласных
звуков
(фонем)
древнерусского
(правосточнославянского) языка Х в. может быть представлен в
следующей таблице:
Подъем
Ряд
Передний
Непередний
Верхний
и
ы
у
h
Верхне-средний
Средний
е ь ę
о ъ ǫ
Нижний
а
Нелабиализованные
Лабиализованные
Гласные ę, ǫ, ъ, ь, h в дальнейшем, в различные периоды истории
русского языка, претерпели изменения или были утрачены: носовые ǫ и ę
перешли соответственно в у и а; редуцированные ъ и ь изменились в о и е
в сильном положении, утратившись в слабом; ѣ («ять») перешел в е. Таким
образам, в истории русского языка количество гласных звуков сократилось
почти вдвое.
Целесообразно, рассказав учащимся об этих изменениях в системе
гласных, подчеркнуть, что, хотя гласных в современном русском языке
значительно меньше, чем согласных (6 гласных при 36 согласных),
встречаются они в звуковом потоке довольно часто: на 100 звуков текста
приходится в русском языке 42 гласных и 58 согласных. Однако
необходимо иметь в виду, что смыслоразличительная способность
согласных выше: они чаще служат для различения звуковых оболочек слов
и их форм, чем гласные (это связано из только с количественным
преобладанием согласных, но и с тем, что гласные е, о, а в безударном
положении не различаются).
Состав
согласных
звуков
(фонем)
древнерусского
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Шумные

(правосточнославянского) языка X в. может быть представлен в таблице1:
Способ
Место образования
образования
Губные
ПереднеСреднеЗаднеязычные
язычные
язычные
Смычные

п б

т д

Щелевые

в

с з

м

н

с’ з’
ш’ ж’
ц’ ч’
ш’ч’, ж’дж’
н’

р
л

р’
л’

Аффрикаты

Сонорные

Носовые
Плавные

к г
х

Таким образом, в древнерусском языке X в. насчитывалось
25 согласных звуков. Увеличение количественного состава согласных в
русском языке осуществилось за счет появления новых мягких согласных
звуков (фонем), которых не было в древнерусском языке: б’, п’, в’, м’, д’,
т’, г’, к’, х’, а также звуков ф, ф’. Важно отметить и изменение качества
мягких ж’, ш’ и ц’, которые в русском языке отвердели.
Необходимо принимать во внимание также характер взаимодействия
гласных и согласных звуков в русском языке. Русские гласные изменяют
свое качество под влиянием предшествующих и последующих мягких
согласных: в положении после мягких они становятся более передними и
верхними в начальной фазе своей артикуляции (м’ал); в положении перед
мягкими – в конечной фазе артикуляции (мат’); в положении между
мягкими – на всем протяжении артикуляции гласного (м’ат’). Гласный и в
положении после твердых согласных переходит в ы: игра – [в-ы]гре,
играть – сыграть, бра[т-ы-д]руг.
Следовательно, современный русский литературный язык имеет ярко
выраженный консонантный характер, который проявляется, во-первых, в
значительном преобладании количества согласных над количеством
гласных и, во-вторых, в ведущей роли согласных, к артикуляции которых
«подстраиваются» гласные звуки (можно отметить также бóльшую
способность согласных к различению звуковых оболочек слов и форм).
1

В таблицу не включен звук й (j), бывший позиционным вариантом гласной
фонемы и [3, c. 45–46]. В современном русском языке й является самостоятельной
согласной фонемой.
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В праславянском и древнерусском языках соотношение гласных и
согласных было иным. Эти языки являлись вокалическими, что
проявлялось, во-первых, в значительном количестве гласных при
сравнительно небольшом количестве согласных и, во-вторых, в ведущей
роли гласных: в зависимости от качества гласных, их переднего или
непереднего образования (ряда), изменялась артикуляция согласных. При
этом заднеязычные согласные в положении перед гласными переднего
ряда в праславянском языке, изменяя свое качество, переходили в мягкие
шипящие и свистящие (первая и вторая палатализации заднеязычных).
Губные и переднеязычные согласные праславянского языка в положении
перед гласными переднего ряда приобретали позиционную мягкость
(палатализованность). Она сохранялась в древнерусском языке до
середины XI в. Так называемое «вторичное смягчение» согласных (вторая
половина ХI в.) привело к ликвидации различия между фонематической и
позиционной мягкостью: среднеязычные (по пассивному органу –
средненебные, палатальные) согласные изменились в палатализованные
(переднеязычные по месту образования) [3, c. 83–95]1. Качества согласного
и гласного стали взаимосвязанными в единой функциональней единице –
силлабеме.
Положение изменилось после падения редуцированных гласных.
Этот процесс привел к противопоставленности твердых и мягких
согласных в независимом фонетическом положении – на конце слова и
перед согласными. Так наступила новая эпоха в развитии твердых / мягких
согласных: они утратили неразрывную связь с качеством последующих
гласных.
Более того, именно согласные стали влиять на качество соседних
гласных, а гласные приобрели подчиненное положение.
Возникновение корреляции согласных по твердости / мягкости (в нее
вступили и появившиеся после падения редуцированных звуки ф, ф’)
привело к значительному увеличению количества согласных в русском
языке (их стало 36).
Таким образом, развитие фонологической системы русского языка
заключалось в переходе исходной вокалической системы (свойственной
древнерусскому языку) в консонантную (заметим, что украинский язык
прошел сходный путь развития; как и русский, он является консонантным
языком).
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Как известно, у палатальных согласных подъем средней части спинки языка к
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Голуб О. М.
ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПЕРЕКЛАДІ: АНТОНІМІЧНИЙ ПЕРЕКЛАД
Теоретичні та практичні проблеми перекладознавства та підготовки
перекладачів піднімаються у дослідженнях В. І. Карабана, І. В. Корунця,
В. Коптілова, Л. М. Черноватого та ін., актуальні дисертації готуються з
проблем відтворення стилістичних засобів у перекладі дитячої літератури
(А. Є. Потапова), інтерконтекстуальності як проблеми перекладу
(Л. В. Грек), перекладу драми (В. І.Матюша), лексичних модуляцій у
художньому перекладі (Г. О. Гарбузова) тощо. Кожне з таких досліджень
зміцнює теоретичну базу українського перекладознавства та сприяє
удосконаленню системи підготовки високопрофесійних перекладачів.
Отже, метою запропонованої роботи є аналіз антонімічного
перекладу як однієї з найуживаніших лексичних трансформацій.
Матеріалом для нашої розвідки ми обрали роман J. K. Rowling ‘Harry Potter
and the Philosopher’s Stone’ [9] і його переклад, здійснений В. Морозовим
[6].
Доцільність обрання саме цього роману для аналізу підтверджується
поглядами багатьох фахівців-перекладознавців на нього як на матеріал, що
сприяє розв’язанню «сітки перекладацьких проблем» [1, с. 3]. Маємо на
увазі передусім дисертації М. В. Бережної [1] та А. Є. Потапової [5].
Антонімічний переклад як лексико-граматичну трансформацію
розглядаємо як використання у перекладі заперечної форми замість
стверджувальної і навпаки (формальний/мовний антонімічний переклад) і
як використання протилежного поняття у перекладі (контекстуальний
антонімічний переклад), наприклад: Harry knew he ought to feel sorry that
Mrs Figg had broken her leg, but it wasn’t easy when he reminded himself it
would be a whole year before he had to look at Tibbles, Snowy, Mr Paws and
Tufty again [9, с. 22]. – Гаррі розумів, що негарно радіти з приводу зламаної
ноги місіс Фіґ, але стриматися було важко, бо він збагнув, що тепер
лише через рік знову побачить знімки Мурчика, Білосніжки, Лапоньки і
Марсика [6, с. 26]. Заперечна форма присудка у вихідному реченні
передається стверджувальною формою у перекладі. Розглянемо інший
приклад: He rolled on to his back and tried to remember the dream he had been
having [9, с. 19]. – Він ліг горілиць і спробував пригадати свій сон [6, с. 22].
Одна й та сама поза Гаррі Поттера в оригіналі виражається через сему
«спина», а у перекладі акцент зроблено на семах «обличчя», «вгору»:
back – the rear part of the human body especially from the neck to the end of
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the spine [8]; горілиць – обличчям догори; протилежне ниць [7]. У цьому
та подібних випадках спостерігаємо контекстуальний антонімічний
переклад.
У класифікації антонімічного перекладу, слідом за В. І. Карабаном
[3, с. 291], традиційно виділяємо такі види:
1) негативація (слово або словосполучення без формально вираженої
суфіксом або часткою заперечувальної семи замінюється в перекладі на
слово з префіксом не- або словосполученням з часткою не) [так само],
наприклад: He turned to smile at the tabby, but it had gone [9, с. 13]. –
Усміхнувшись, він повернувся до кицьки, але її вже там не було [6, с. 13].
2) Позитивація (слово чи словосполучення з формально вираженою
заперечувальною семою замінюється в перекладі на слово або
словосполучення, які не містять вираженого негативного компонента) [так
само]. Часто така заміна вимагає й інших перетворень у реченні,
наприклад: Ten years ago, there had been lots of pictures of what looked like a
large pink beach ball wearing different-coloured bobble-hats – but Dudley
Dursley was no longer a baby [9, с. 19]. – Десять років тому там стояло
безліч фотографій чогось такого, що нагадувало великий рожевий
надувний м’ячик у різнокольорових шапочках з бомбончиками, але тепер
Дадлі Дурслі виріс [6, с. 22]. У випадку з no longer – тепер спостерігаємо
формальний антонімічний переклад, власне, позитивацію, при цьому вона
приводить до необхідності застосування антонімічного перекладу й у парі
was (no longer) a baby – виріс.
3) Анулювання двох наявних у реченні негативних семантичних
компонентів [так само], наприклад, Potter wasn’t such an unusual name [9,
с. 9]. – Поттер – звичайне (розповсюджене) прізвище (переклад наш –
О. Г.). У перекладі складних речень із заперечувальною часткою not (й з
іншими елементами, що містять негативну сему) та сполучниками until,
unless тощо застосовується антонімічний переклад, спричинений не лише
суто мовними, а ще й позамовними факторами (як-от емоційне
навантаження): It was plain that whatever ‘everyone’ was saying, she was not
going to believe it until Dumbledore told her it was true [9, с. 14]. – Було
очевидно, що, попри всі чутки, вона повірить їм лише тоді, коли їх
підтвердить Дамблдор [6, с. 15].
Подвійне заперечення “в англійському мовленні вживається значно
частіше, ніж в українському мовленні” [4, с. 334]. В. І. Карабан
систематизував випадки застосування мейозису у перекладах з української
англійською мовою, наприклад: Його метод досить схожий на велику
загальну теорію у фізиці. – His method is not unlike the Grand Unification
Theory in physics [так само].
Розглянемо, які конкретні лінгвістичні та екстралінгвістичні умови
викликають необхідність застосування антонімічного перекладу.
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Мовний антонімічний переклад неминучий, коли один із стійких
еквівалентів у парі містить імпліцитну негативну сему. Такі приклади в
романі J. K. Rowling ‘Harry Potter and the Philosohper’s Stone’ і його
перекладі українською, здійсненому В. Морозовим [6], трапляються часто:
grudgingly – неохоче, suddenly – несподівано, to keep somebody away – не
знатися з кимось, casually – недбало, still – непорушно. Наявна у значенні
наведених і подібних лексичних одиниць негативна сема не виражена
формально, але стає очевидною, завдяки аналізу їхньої семантики:
grudging – unwilling, reluctant; sudden – happening or coming unexpectedly;
to keep away – to avoid smb or smth; casually – feeling or showing little
concern; still – devoid or obstaining from motion [8]. Вивчення випадків
формальної реалізації негативної семи у мові перекладу показує, що
зазвичай така негативація не потребує зміни структури речення, сама по
собі не приводить до трансформацій, наприклад: It was on the corner of the
street that he noticed the first sign of something peculiar – a cat reading a map
[9, с. 8]. – Уже на розі вулиці він помітив першу ознаку чогось
незвичайного – кицьку, яка уважно вивчала мапу [6, с. 6]. Знову
прослідковується заперечувальна сема у значенні слова peculiar – different
from usual or normal [8], i. e. not usual, not normal.
Традиційні антонімічні відповідники мають усталені фрази, кліше,
фразеологізми тощо, наприклад: ‘We may never know.’ [9, с. 15]. – «Можна
лише здогадуватися» [6, с. 16] – позитивація. – We’d better get this over with
[9, с. 17]. – …не марнуймо часу [6, с. 19] – негативація. У багатьох
випадках використання антонімічного перекладу залежить не тільки від
стилю тексту, контексту тощо, а й від вибору перекладача, який на власний
розсуд оцінює правильність конструкції, ступінь виразності тощо. Отже, в
останньому прикладі можливий варіант без зміни знаку висловлювання:
Покінчимо з цим. / Завершимо цю справу. та ін.
Аналіз тексту роману J. K. Rowling “Harry Potter and the Philosohper’s
Stone” і його перекладу українською [6] показує, що конструкції зі словами
hardly, little, last, almost та ін. часто спричиняють використання
заперечної форми у перекладі, наприклад: Although owls normally hunt at
night and are hardly ever seen in daylight … [9, с. 10]. – Хоча сови полюють
переважно вночі і майже ніколи не літають удень … [6, с. 10].
За своєю семантикою прислівник without є заперечним (used as a
function word to indicate the absence or lack of something or someone [8]),
тому негативна сема є експліцитною у перекладі, наприклад: Harry Potter
rolled over inside his blankets without waking up [9, с. 18]. – Гаррі Поттер,
не прокидаючись, повернувся у ковдрах на другий бік [6, с. 21].
Застосування антонімічного перекладу часто є продиктованим
стилістичними міркуваннями, наприклад: ‘You don’t mean – you can’t mean
the people who live h e r e ?’ … [9, с. 15]. –Та ви що?.. – Невже ви маєте на
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увазі людей, які мешкають о т у т ? ... [6, с. 17].
Антонімічний переклад часто є результатом повної трансформації
висловлювання у перекладі, коли одна й та сама ситуація подається з
протилежного погляду. Такий антонімічний переклад є контекстуально
обумовленим, наприклад у вихідному реченні: She threw a sharp, sideways
glance at Dumbledore here, as though hoping he was going to tell her
something, but he didn’t … [9, с. 13] підмет he виконує дію, виражену
присудком was going to tell, у той час, як у перекладі: Тут вона скоса
блимнула на Дамблдора, наче сподівалася щось почути, але той мовчав…
[6, с. 14] – підмет вона виконує дію, виражену присудком сподівалася
почути. Крім того, антонімічний переклад спостерігаємо і у парі
відповідників he didn’t (tell her) – але той промовчав. У подібних
прикладах очевидною стає думка про те, що антонімічний переклад є
найвищим ступенем прояву семантичного розвитку [3, с. 291].
Таким чином, антонімічний переклад поділяємо на формальний
(негативація, позитивація, анулювання двох наявних у реченні негативних
компонентів) та контекстний. Використання антонімічного перекладу
підпорядковується як лінгвістичним, так і позалінгвістичним факторам.
Проаналізований матеріал свідчить про надзвичайну важливість вивчення
й узагальнення досвіду провідних перекладачів у підготовці майбутніх
фахівців з художнього перекладу. Перспективи подальших розвідок в
окресленій галузі вбачаються в систематизації випадків використання
різних типів трансформацій у перекладі англомовних художніх текстів
українською мовою.
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Голуб О. М., Плюшко Д. В.
СТАНОВЛЕННЯ КАТЕГОРІЇ РОДУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ
МОВІ
Одним з дискусійних питань у теоретичній граматиці сучасної
англійської мови залишається питання про статус і сутність категорії роду
сучасного англійського іменника. Зрозуміло, що сучасний стан будь-якої
мови – це результат всіх етапів її розвитку. Англійська мова, як відомо,
належить до германської гілки індоєвропейської мовної сім’ї. Основними
етапами її розвитку були: індоєвропейська мова-основа – прагерманська
мова – давньоанглійська мова – середньо англійська мова – сучасна
англійська мова. Отже, щоб зрозуміти сутність категорії роду іменника в
сучасній англійській мові, необхідно прослідкувати розвиток цієї
граматичної категорії впродовж усієї історії англійської мови.
В індоєвропейській мові-основі іменник утворював семантично й
формально майже нерозчленоване ціле з функціями позначення предмета
та його ознак. Іменник в індоєвропейській мові-основі виступав і в ролі
іменника, й у ролі прикметника. Формальне розходження між іменником і
прикметником полягало в тому, що прикметник міг змінюватися за родами
(рід був словозмінною категорією прикметника), а іменник розрізнявся за
родами (рід був словотвірною категорією) [6, с. 251].
У спільноіндоєвропейській мові іменник мав наступні категорії: рід,
число і відмінок. На думку А. Мейє та інших лінгвістів, спочатку існувала
відмінність не за родами, а за категоріями “живий–неживий предмет”.
Оскільки індоєвропейська прамова була спочатку мовою активностативної будови, предмети та явища, що оточують людину, мислилися
або як речі, або як живі суб’єкти дії. При цьому не обов’язково “істотами”
могли бути тільки живі істоти (тварини, люди). Такі важливі у житті
давньої людини “предмети”, як вогонь і вода, також могли розумітися як
жива божественна сила. Зовнішні частини тіла людини (наприклад, рука,
нога, око, зуб) мислилися як живі (активні) предмети, а внутрішні органи
(серце, печінка) – як неживі предмети. Іменники, що позначали дерева,
мислилися активними предметами, а плоди цих дерев – як неживі [так
само].
З категорії “речей” пізніше був утворений середній рід, а категорія
істоти–неістоти було основою для виникнення чоловічого й жіночого роду.
Вважається, що жіночий рід мовби виділився з єдиної категорії
“чоловічий/жіночий рід” під впливом займенників, що позначали осіб
жіночої статі – *sā, *sī. Тому іменники жіночого роду одержали формальне
позначення у вигляді закінчень -ā, -ī. Іменники жіночого роду виявляли
помітну подібність з іменниками чоловічого роду у парадигмі
відмінювання [6, с. 252].
У давніх германських мовах розрізнялося 3 роди іменників –
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чоловічий, жіночий і середній. Однак, не в усіх типах відмінювань
відповідні класи поділялися на 3 категорії за родами: основи на -ōвключали тільки іменники жіночого роду, наприклад, лат. aquā,
давньоангл. caru; основи на -ā- – тільки чоловічого і середнього роду,
наприклад, лат. lupus, давньоангл. wulf, і т. д. Поступово іменники могли
змінити тип своєї відміни чи рід [6, с. 275]. Вчені вважають, що
приналежність до граматичного роду майже не була виражена у структурі
іменника у спільногерманській мові. Іменники усіх трьох родів могли не
мати закінчення у називному відмінку: stān (чол. р.), scip (сер. р.), hond
(ж. р.). Закінчення -e також було можливим в іменників усіх родів: here
(чол. р.), rīce (сер. р.), tunge (ж. р.). Єдине закінчення належить іменникам
чоловічого роду на -n: guma (чоловік). Закінчення непрямих відмінків часто
співпадають, як в одній парадигмі, так і між різними парадигмами. Отже,
сама форма іменника не містила індикаторів роду, цю інформацію
виражали прикметники і займенники [4, с. 100].
Як зазначає українська дослідниця Л. Г. Верба, у давньоанглійський
період рід вже не був граматичною категорією у повному розумінні цього
слова, оскільки кожен іменник належав лише до одного роду. У більшості
випадків імена, що позначали осіб чоловічої статі, були чоловічого роду,
наприклад, mann, fæder, abbod; іменники, що позначали осіб жіночої статі,
були жіночого роду, як-от: modor, sweostor, cwēne. Проте граматичний рід
не завжди співпадав з біологічною статтю, а часто був протилежним їй.
Наприклад, слова mægden, wīf, були середнього роду (пор. укр. хлоп’я,
дівча), а іменник wīfman був чоловічого роду під впливом другого
компонента. Іменники середнього роду позначали як істот (наприклад,
cicen, horse), так і неістот (як-от: ēage, scip) й абстрактні поняття (mōd, riht)
[3, с. 38], [10, с. 91–92].
У середньоанглійський період розподіл іменників за ознакою роду
зник остаточно [10, с. 147], [3, с. 118]. Цьому сприяв той факт, що вже у
давньоанглійському періоді форма іменника не містила маркерів його
роду. В XI–XII століттях закінчення прикметників і займенників, що були
формальними ознаками роду, припинили виконувати свою функцію, стали
послабленими і редукованими. Основну роль у цьому аспекті почав
відігравати семантичний поділ на іменники, що позначають неістот й істот,
з подальшим розподіленням останніх на ті, що позначають осіб чоловічої і
жіночої статі [7, с. 225].
Якщо у північному і центральному діалектах граматична категорія
роду зникла в XI–XII століттях, то у північному подібний процес протікав
повільніше. Відмінності між граматичними родами певною мірою
зберігалися, хоча певні відмінності поступово зникали. Наприклад, слабкі
іменники усіх родів у називному відмінку однини мали закінчення -е,
наприклад: nāme (чол. р.), tunge (ж. р.), eye (сер. р.) [5, с. 175].
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Як вказує Н. М. Раєвська категорії роду іменників у сучасній
англійській мові не існує. Іменник не має особливих форм роду, відсутнє
також узгодження за родом із прикметником, займенником або артиклем
[9, с. 72]. Наявні маркери біологічної статі (boy-friend – girl-friend, she-wolf
– he-wolf, actor-actress) є суто лексичними [1, с. 38]. Крім того, сучасні
правила політ коректності сприяють тому, що все частіше слова, що
містять суфікси на позначення роду, поступаються у мовленні словами, що
не містять подібної семи, наприклад, stewardess – flight attendant,
cameraman – camera operator, police man – police officer [1, так само].
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Holub O., Zhukova M.
BASIC ASSUMPTIONS OF P. O. BUZUK’S LINGUISTIC THEORY
Ukrainian and Belorussian linguist P. O. Buzuk was interested in a wide
range of linguistic problems but he focused mostly on methods of studying the
origin of language, of Slavonic languages in particular, of Linguistic Geography,
history and dialectology of Eastern Slavonic languages, mainly, Ukrainian and
Belorussian.
Buzuk’s original views on methods of research into language history are
of particular interest. Studying the origin and development of world languages,
Buzuk abstained from applying the “tree stem” theory. The linguist stated that
this model could not encompass and reflect all the complicated relations
between world languages that existed in reality. It distinguished strictly between
languages and their ancestor-languages leaving aside the problem of
geographical spreading of various phenomena and the probability of a
phenomenon having a narrow isoglottic line preceding a phenomenon having a
wider isoglottic line [7, p. 82–85].
While developing the foundations of the ‘wave theory’ on the material of
Slavonic languages, P. O. Buzuk had arrived at the conclusion that the
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traditional view on the chronologization of language history should be
reconsidered. Thus the linguist presented his own periodization. He stressed that
the division of language history into two periods: 1) pre-historic and 2) historic
was largely conventional. The scholar stated that periodization true to fact, the
one which would reflect real stages in the development of language could not be
arrived at as linguists lacked all necessary information as to the chronological
limits, localization and mechanisms of particular language phenomena.
However, the existence of written documents made it possible through referring
them to some particular period in language history to present a more or less
relevant periodization of language history. The linguist himself called the
periodization ‘more or less relevant’ as he believed that newly found written
documents which belonged to earlier periods in language history would lead to
the necessity of reviewing its periodization [5, p. 112].
Thorough research into the essence, geographical and chronological
aspects of language changes of the pre-historic period gave P. O. Buzuk an
opportunity to define the chronological layers within this period. Thus the
linguist stated that the pre-historic period in the development of Slavonic
languages included: 1) the period of dominant Indo-European dialectal isoglottic
lines; 2) the period of common Balto-Slavonic isoglottic lines; 3) the period of
common Slavonic isoglottic lines and 4) the period of Slavonic dialectal
isoglottic lines. The periodization of languages was based on the scholar’s belief
that older phenomena were observed in those languages which had diverged
earlier [1, p. 1].
So the first and most important result of P. O. Buzuk’s investigations
was the development of the foundations of the ‘wave theory’ on the basis of
which the scholar had worked out a periodization of his own which in the 20s
and 30s of the 20th century was a new approach to language history and
development in Ukrainian Linguistics.
The mechanism of reconstructing particular Indo-European dialectal
phonetic phenomena still presents a problem for modern Linguistics. For
instance, there does not exist a universal view as to the reconstruction of
voiceless aspirated consonants ph and th. Thus, V. A. Maslova believes that
voiceless aspirated consonants should not be included into the consonantal
system of the Proto-Slavonic dialect of the Indo-European parent-language as
the roots containing these consonants are not numerous and Linguistics lacks
topical data as to the typology and further development of the voiceless
aspirated consonants in the languages which diverged from the ancestor
language [6, p. 27]. However other scholars do not support this idea as to their
mind it lacks sufficient ground. The study of one more phonetic change s>z
cannot be considered complete today as the particular conditions under which
this change occurred have not been fully stated yet. Other phonetic phenomena
have not been referred to the particular period of language development as
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various linguistic schools treat them in different ways. For example, the loss of
labialization by labiovelar sounds is referred to the dialects of the IndoEuropean proto-language by some scholars, H. A. Ilinskyi among them, to
Balto-Slavonic proto-language – by others, for example, by P. F. Fortumatov,
and to the period of the formation of the common Slavonic parent-language still
by others (here one should mention the names of M. A. Zhovtobriukh,
V. M. Rusanivskyi, B. H. Skliarenko), etc. [3, p. 106].
The problems listed above had been studied by P. O. Buzuk, who paid
special attention to voiceless aspirated consonants losing aspiration as well as to
the time and conditions of the change s>z and referred the loss of labialized
articulation by labiovelars to the period of dominant dialects of the InfoEuropean proto-language. The fact that this phonetic process occurred in a large
number of Indo-European languages gave grounds for considering the loss of
labialization by g and k to be the first dialectal Indo-European phonetic change.
The problem of Balto-Slavonic linguistic connections remains unsolved
at the modern stage of the development of Linguistics. The issue of Baltic and
Slavonic linguistic relations was disputable in the 20s and 30s of the 20th
century. Those scholars who worked at the end of the 19th till the beginning of
the
20th
centuries,
A. Schleicher,
K. Brugmann,
P. F. Fortunatov,
O. O. Shakhmatov, V. K. Porzhezynskyi, B. M. Liapunov, I. S. Svientsitskyi,
M. F. Sulyma among them, were apt to believe that common features in Baltic
and Slavonic languages could be interpreted as the result of a common period in
linguistic development (the hypothesis of Balto-Slavonic proto-language). Some
linguists, for example, A. Meillet, considered it quite possible that the common
features in Baltic and Slavonic languages could be the outcome of parallel and
independent processes which occurred in Baltic and Slavonic languages. The
hypothesis of Balto-Slavonic proto-language was criticized by such prominent
linguists as M. P. Pohodin, J. Endzelins and some others [2, p. 18–22].
In this respect P. O. Buzuk’s ideas seem rather important. The scholar
had drawn the conclusion that the final solution of the problem of the BaltoSlavonic proto-language would be possible only after a comprehensive study of
all isoglottic lines which after the period of dominant Slavonic dialectal
isoglottic lines spread across the territories of Slavonic and Baltic languages.
The linguist interpreted the problem of Balto-Slavonic linguistic connections
from the point of view of the isoglottic region. If we turn to modern Linguistics,
we shall see that Balto-Slavonic phonetic, morphological and lexical processes
have been studied actively since the 1950s. Such investigations facilitate the
accumulation of practical data as to the mechanism, chronological and
geographical aspects of common Baltic and Slavonic isoglottic lines. Such
information once becoming comprehensive will give sufficient grounds for
scientific treatment of the issue of Baltic and Slavonic linguistic relations [2,
p. 22–23].
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The role of P. O. Buzuk’s investigations in the field of the Common
Slavonic isoglottic lines lies in the fact that the scholar drew linguists’ attention
to the paramount importance of detailed research into history and dialects of the
Common Slavonic language. Buzuk stated that such information would prove
territorial and chronological inhomogeneity of the Common Slavonic language.
Analyzing common Slavonic isoglottic lines P. O. Buzuk tried to find out not
only relative, but also absolute chronological limits of some specific sound
changes which occurred in the pre-historic period. Data necessary for such
periodization in linguist’s opinion could be obtained from studies of language
borrowings, from various documents written in a foreign language and
containing Slavonic names. One could not rely fully on such information and
should correlate absolute chronology and the relative one.
According to P. O. Buzuk’s theory, the period of dominant Slavonic
dialectal isoglottic lines comprised processes which had some specificities in the
regions of Western, Eastern and Southern Slavs. In linguist’s opinion, it was the
period during which the largest number of phenomena occurred which had been
referred to the period of Common Slavonic proto-language by other scholars.
At the beginning of his historic linguistic research P. O. Buzuk applied
the ‘tree stem’ model to language history. He distinguished between the period
of the Common Eastern Slavonic language as a separate stage in the
development of Eastern Slavonic languages. Further studies of time and
geographical characteristics of those language changes gave P. O. Buzuk an
opportunity to redistribute processes and refer the largest number of such
phenomena to the period of dominant Slavonic isoglottic lines. The change of
the initial je into о was referred to the historic period, though the linguist
assumed that the beginning of the change could well be traced to the pre-historic
period. The scholar assumed that the change of the initial je into о could be
interpreted as such which developed simultaneously but independently in
Eastern Slavonic languages. After P. O. Buzuk had studied the chronology of
linguistic processes he was able to conclude that the hypothetic period of “ProtoRussian” became dispersed in time between the given phenomena which also
alternated with such language changes which had wider isoglottic lines. In
P. O. Buzuk’s opinion, one could not consider the ‘proto-language method’ to
be scientifically adequate as it did not allow to interpret the alteration of
processes having narrow isoglottic lines with processes having wider isoglottic
lines. Thus P. O. Buzuk was one of the first linguists who tried to change the
presentation of language history by means of the proto-language model and
direct linguistic research towards the study of chronology and dialectal
differentiation of language phenomena.
In such way the scholar attempted to overcome the constructed way of
presenting pre-historic phonetic system which was not well-grounded on facts.
All phonetic changes in Buzuk’s presentation created a unified system the
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elements of which were related to each other through the data of relative
chronology, each of such processes was dated either relatively or absolutely and
presented in its dialectal specificity.
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Голубенко Ю. П.
ДЗВІНКІ ТА ГЛУХІ ПРИГОЛОСНІ. «ПОДОРОЖ ПО КВІТАХ»
(урок української мови, 2 клас)
Мета: – повторити про глухі і дзвінкі приголосні, учити розрізняти
глухі та дзвінкі приголосні звуки, будувати короткі зв’язні висловлювання;
робити звуковий аналіз поданих слів;
– розвивати пам’ять, увагу, зв’язне мовлення;
– виховувати екологічну культуру, шанобливе ставлення до
природи.
Обладнання: ілюстрації до зупинок, ігор, символічні крапельки
дощу, муз. супровід до фізхвилинки.
Тип уроку: урок-подорож
Хід уроку
І. Організація навчальної діяльності
Чи почули ви дзвінок?
Він покликав на урок.
Ви його усі чекали
Все давно приготували.
Тож девіз тепер згадаймо
І урок розпочинаймо!
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Створення проблемної ситуації. Відгадування загадки.
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Із одним вікном хатинка
Роботяща в ній родина
По квітках усі літають
Мед пахучий добувають
ІІІ. Оголошення теми та мети уроку
Гра «Павутинка»
Доберіть слова , що асоціюються із словом «бджілка»
Вулик, рій, поле, нектар, книга, школа, квітка.
Щоб заповнити вулик, бджілкам треба багато працювати. От так і
нам необхідно добре попрацювати, щоб здобути міцних знань. А здобувати
їх будемо, подорожуючи по квітковому полю.
IV. Основна частина
І зупинка „Світ навколо нас і я його частинка”
Ми всі з вами частинки великого Всесвіту, тож уявіть, що йде
чарівний теплий дощ: заплющте очі і підставте обличчя чарівним
крапелькам.
Візьміть усі по дві крапельки і покладіть собі на парту. Вони нам
знадобляться.
ІІ зупинка «Дід – Буквоїд» (каліграфічна хвилинка)
Ве дь дмі (ведмідь) (мед) (мідь)
Складіть із цих складів слово. Які звуки ви чуєте? На які частини
поділене слово? Запишіть із ним речення.
ІІІ зупинка «Мовленнєва»
– Чому ведмедик дружить із бджілками? Давайте придумаємо казку
про дружбу бджілки та ведмедика за опорними словами.
Жили, ліс біля квіткового поля, познайомились, запросив у гості,
полив дощ, захворів, принесла меду, щасливі друзі.
Усне складання казки. Доповнення і виправлення.
IV зупинка «Фізкультурна» (під музичний супровід)
Ми і вчились, і трудились.
І, напевно, вже стомились.
Тож давайте для розрядки
Зробим кілька вправ зарядки.
Раз! – підняли руки вгору.
Два! – нагнулися додолу.
Три! – повернулись вправо, вліво.
На «чотири» – враз присіли.
Похитали головою,
Ще й притупнули ногою.
Пальчиками повертіли
І за парти тихо сіли.
V зупинка «Алфавітний струмочок» (робота в парах)
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Я показуватиму вам приголосні, а ви на цей звук придумуєте
«квіткове» слово (1 учень – на дзвінкий, 2 учень – на його парний глухий) і
клас записує їх під диктовку. (Складання слів із «розсипаних» звуків).
М, Д, Т, Р, К, Л, Н, Б, В, С (мед, троянда, календула, бак, вулик, сад,
дуб).
Що таке алфавіт?
Скільки букв в українському алфавіті?
Які букви позначають голосні звуки? Приголосні звуки?
Яка буква не позначає звука?
VI зупинка «Визначення»
Розвиток усного мовлення:
Бесіда за змістом малюнків.
Учитель показує зображення предметів (по 2). Придумати треба
слово, яке б об’єднувало подані 2 предмети і включити їх у речення.
Горбачук Д. В., Родіна С. В.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ»
В ТЕКСТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Слова, як відомо, формують мовну картину світу, об’єднуючись у
лексико-семантичні групування на базі спільних семантичних
компонентів. Усвідомлення того, що словниковий склад мови являє собою
не механічну сукупність окремих лексем, а взаємопов’язану й
взаємозумовлену систему відповідних одиниць, спонукає мовознавців
розглядати не ізольовані слова, а різного роду групування слів, що
представлені у свідомості носіїв мови й ілюструють особливості усієї
системи: її цілісність, неперервність, ієрархічну будову.
Сучасні лінгвісти, котрі здійснюють теоретичні дослідження у
сфері
поля
(В. П. Абрамов,
Л. М. Васильєв,
В. М. Денисенко,
Ю. М. Караулов, Л. А. Лисиченко, Д. М. Шмельов та ін.), визначають
спільні та відмінні риси семантичного поля щодо інших лексичних
об’єднань: тематичні групи, лексико-семантичні групи, родовидові групи,
синонімічні, антонімічні, омонімічні парадигми. Водночас питання про
сутність і статус семантичного поля щодо інших системних об’єднань
лишається дискусійним.
Метою пропонованої статті є аналіз реалізації лексикосемантичного поля «волевиявлення» в тексті Конституції України,
прийнятій на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.
Як зазначає професорка Л. А. Лисиченко, «лексико-семантичним
(ширше – мовно-семантичним) мікрополем виражається в мові концепт як
психоментальна підоснова значення» [1, с. 23]. При цьому семантичне
поле характеризується низкою специфічних якостей, основними з яких є
такі:
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– наявність неоднозначних співвідношень лексичних одиниць
(синонімії, антонімії тощо) і можливість включення у структуру
семантичного поля відповідних лексичних групувань;
– об’єднання граматично неоднорідних лексичних одиниць, тобто
слів різних частин мови, а також більш складних компонентів лексики;
– нефіксований склад й нечіткість меж, що веде до утворення
суміжних просторів з іншими полями (причиною перетину семантичних
полів є перш за все явище полісемії, а також випадки, коли в семантичній
структурі одного слова дієвими є дві й більше різні семантичні ознаки) [3,
с. 226].
У повному обсязі вказані специфічні ознаки поля не властиві ані
лексико-семантичним, ані гіперо-гіпонімічним групам, ані синонімічним,
ані антонімічним рядам, ані омонімічним парадигмам, які можуть бути
структурними елементами семантичних полів. Для тематичної групи
ознаки поля є актуальними, але порівняно з полем її склад більшою мірою
зумовлюють екстралінгвістичні чинники. Лексико-семантичне поле, як і
інші лексико-семантичні групи, має відповідну структуру [2].
Перш за все визначається ядро поля, навколо якого
формуватиметься польова структура. Узагальнене значення базової
одиниці відповідає усьому змісту семантичного поля. При цьому
встановлення змісту архілексеми відбувається через виявлення її основних
лінгвальних параметрів та осмислення предметно-логічних зв’язків
відповідного поняття.
На наступному етапі здійснюється наповнення обраного
семантичного простору конкретними елементами мови з опорою на
формальні показники семантичної близькості одиниць (наявність спільної
семи у їхній семантичній структурі, що виокремлюється шляхом семного
аналізу) та з урахуванням екстралінгвістичних факторів (системних
зв’язків, що існують у позамовній реальності).
Структурною моделлю семантики слів і лексико-семантичних
варіантів слів вважається словникова дефініція, яка являє собою тією чи
іншою мірою членування значення на більш прості компоненти,
семантичні складові (семи). Реєстрація певної лексеми у складі
досліджуваного групування відбувається на підставі того, що в її
семантичній структурі є сема, спільна для всіх конституентів. До уваги
беруться також граматико-семантичні значення слів та спільність значень
словотворчих засобів.
Серед виокремлених мовних одиниць виділяється центральна
частина поля, котра характеризується повним вираженням інтегральної
семи, та периферія поля, де інтегральна сема виражена менш яскраво.
Оскільки документи законодавчого підстилю мають настановорегулюючу функцію і виражають вольові розпорядження інституційних
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органів держави, у тексті Конституції України, на наше переконання,
реалізація семи «виявлення волі законодавця» представлена найбільш
повно.
Варто зазначити, що лексема волевиявлення, в якій найбільш повно
реалізується ядерна архісема аналізованого поля, трапляється в тексті
Основного Закону лише двічі: Народне волевиявлення здійснюється через
вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії (ст. 69);
Виборцям гарантується вільне волевиявлення (ст. 71). Водночас
інтегральна сема аналізованого поля реалізується в значній кількості інших
лексичних одиниць, які зараховуємо до лексико-семантичного поля
«волевиявлення». Це можна пояснити прагненням законотворця
урізноманітнити форми вираження своєї волі.
Найбільш частотно ядерна сема зазначеного лексико-семанитчного
поля виражена в одиницях зобов’язаний, обов’язок: Органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України (ст. 19); Обов’язок держави –
захищати життя людини (ст. 27).
В аналізованому лексико-семантичному полі виділяємо його
центральну частину і периферію. У центральній частині інтегральна сема
«виявлення волі законодавця» доповнюється додатковими семантичними
нюансами. У процесі аналізу було виділено три лексико-семантичної групи
центральної частини лексико-семантичного поля «виявлення волі
законодавця» з такими додатковими відтінками значення:
1) Вираження волі законодавця з метою створення, формування
чогось: створювати, формувати, створення, призначено, утворює,
утворені, укладення, сформування, призначає, реорганізовує, ухвалює,
обирати, призначати, схвалює, схвалення, утвердження, організовує,
визначає, визначення, визначений, встановлений, заохочує, здійснення,
здійснювати, ініціювати, ініціювання, законодавча ініціатива: Рівність
прав жінки і чоловіка забезпечується: …створенням умов, які дають
жінкам можливість поєднувати працю з материнством… (ст. 24);
Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України
або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених
цією Конституцією (ст. 72); Держава заохочує і підтримує благодійницьку
діяльність щодо дітей (ст. 52); Право законодавчої ініціативи у Верховній
Раді України належить Президентові України, народним депутатам
України та Кабінету Міністрів України (ст. 93).
2) Вираження волі законодавця з метою підтримання чогось у
робочому стані: контроль, контролювати, координувати, сприяти,
сприяння, регулювати, охороняти, нагляд, нагороджує, управління,
розпоряджатися, охорона, управляють: Контроль від імені Верховної
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Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та
їх використанням здійснює Рахункова палата (ст. 98); Рада національної
безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів
виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони (ст. 107).
3) Волевиявлення з метою скасування, припинення діяльності
чогось: вето, відхилити, втрачати, заборона, заборонений, забороняти,
звуження, припинити, повалення, скасувати, скасування, обмежується,
усунення, усунений, увільнений, усунуто, увільнено, ліквідовує, ліквідація,
узурпувати, перепинити, присвоює, привласнення, узурповане, обмеження,
оскаржити, оскарження, помилування, перешкоджання, перейменування,
спростовувати: Президент України … має право вето щодо прийнятих
Верховною Радою України законів … здійснює помилування… (ст. 106);
Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають
скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо
вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення
територіальної цілісності України (ст. 157); Право визначати і змінювати
конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути
узурповане державою, її органами або посадовими особами (ст. 5);
Використання примусової праці забороняється (ст. 43).
Периферію аналізованого лексико-семантичного поля становлять,
на наш погляд, мовні одиниці переслідуються, притягаються,
оскаржити, підкоряються, оскільки в цих одиницях вираження волі
законодавця виявлено опосередковано: Будь-яке насильство над дитиною
та її експлуатація переслідуються за законом (ст. 52); За посягання на
честь і гідність Президента України винні особи притягаються до
відповідальності на підставі закону (ст. 105); Судді при здійсненні
правосуддя незалежні і підкоряються лише закону (ст. 129); Кожний
затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання
(ст. 29).
Отже, значна кількість компонентів лексико-семантичного поля
«волевиявлення» свідчить про різноманітність форм реалізації семи
«виявлення волі законодавця» у тексті Конституції України. Саме це дає
підстави стверджувати, що текст Основного Закону 1996 року репрезентує
категорії понять, які впливають на формування свідомості носіїв мови.
Подібна побудова лексико-семантичних полів додає глибини та створює
необхідне смислове та правове навантаження.
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Гринько І. М.
ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ – ШЛЯХ ДО ЦІЛІСНОГО
СПРИЙНЯТТЯ СВІТУ
У наш час перед сучасною школою ставиться найважливіша освітня
задача: сформувати у дитини уявлення про цілісну картину світу. Його
єдність та багатогранність. Виконання державних стратегічних завдань
реформування
змісту
освіти
обумовлює
потребу
реалізації
компетентнісного підходу в школі засобами інтеграції змісту освіти і
організаційних форм навчального процесу.
Інтегроване навчання - це навчання, яке засновано на комплексному
підході. Навчання розглядається через призму цілісної картини світу
(велика ідея), а не ділиться на окремі дисципліни. Предметні межі
руйнуються, коли вчителі заохочують учнів робити зв'язки між
дисциплінами і спиратися на знання і навички з кількох предметних
областей. Учням потрібні відкриті можливості для інтеграції знань і
навичок з різних дисциплін і критичного оцінювання того, як всі ці
частини взаємодіють.
Впровадження інтеграції в навчальний процес актуальне, тому що
дає змогу:
– “спресувати” споріднений матеріал кількох предметів навколо
однієї теми, усувати дублювання у вивченні ряду питань;
– ущільнити знання, тобто реконструювати фрагмент знань таким
чином, засвоєння якого вимагає менше часу, проте породжує еквівалентні
загальнонавчальні та технологічні уміння;
– опанувати з учнями значний за обсягом навчальний матеріал,
досягти цілісності знань;
Інтегроване навчання являється одночасно і метою, і засобом
навчання.
Як мета навчання інтеграція допомагає школярам цілісно
сприймати світ, пізнавати красу оточуючої дійсності в усьому його
різноманітті.
Інтеграція як засіб навчання сприяє набуттю нових навичок.
Як єдина цілісна система інтеграція являється ефективним засобом
навчання дітей на основі сучасних методів, прийомів, форм і нових
технологій в навчальному процесі
Ідентифікація
інтегрованої
технології
за
основними
класифікаційними ознаками:
•
рівнем застосування: загальнодидактична;
•
філософською основою: гуманістична;
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•
методологічний підхід: системно-синергетичний, інтегральний,
особистісно-діяльнісний;
•
основним фактором розвитку: соціогенна;
•
науковою концепцією засвоєння досвіду: асоціативнорефлексивна, розвивальна;
•
орієнтацією на особистісні сфери і структури: формування
знань, умінь, навичок та основних способів діяльності;
•
характером змісту: інтеграція змісту навчальних предметів;
•
видом соціально-педагогічної діяльності: навчальна;
•
типом управління навчальним процесом: циклічна взаємодія
вчителя й учнів, що передбачає контроль, самоконтроль, взаємоконтроль;
•
організаційними формами: класно-урочна;
•
підходом до учня: особистісно орієнтована;
•
домінуючим методом: проблемна, розвиваюча, діалогічна;
•
напрямом модернізації: дидактична реконструкція навчального
матеріалу засобами інтеграції змісту і організаційних форм;
•
категорією навчаючих: робота з учнями.
Мета технології – створити оптимальні умови для розвитку та
самореалізації особистості школяра шляхом формування цілісних знань
про об’єкт пізнання. Технологічний продукт – цілісні знання учнів,
сформовані засобами інтеграції змісту
Ідея інтеграції шкільних предметів не являється новою для
української школи. Відомо, що у 1922 – 1934 рр. у радянській українській
школі не було викладання окремих предметів, а існувало «комплексне
навчання» (за програмами навчальних комплексів «Природознавство»,
Суспільствознавство» та «Працезнавство». У 1933 – 1934 роках серією
постанов ЦК ВКП(б) скасувала комплексне навчання, заборонила метод
проектів, проголосила урок основною (а фактично – єдиною) формою
організації навчального процесу. Було впроваджене предметне навчання за
єдиною для всієї країни програмою з кожного предмета і певними
дозволеними методами його викладання. Основним джерелом інформації
для учнів та засобом навчання став підручник – стабільний, єдиний і
безальтернативний. У такому вигляді, з незначними змінами, система
навчання збереглася до наших днів.
Питання інтеграції навчального матеріалу різних дисциплін
знаходили
своє
висвітлення
в
працях
К. Ушинського
та
В. Сухомлинського.
Інтеграція за різними видами діяльності, яку запровадив
В. Сухомлинський у шістдесятих роках, проводячи уроки мислення в
природі, що включали об’єднані знання з рідної мови, розвитку мовлення,
читання і природознавства.
К. Ушинський вважав, що розвивати мову окремо від думки
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неможливо, розвивати ж слово перед думкою навіть шкідливо, бо читання
і запис слів, не підкріплений конкретними уявленнями і образами, веде до
формалізму
Види інтеграції →
Внутрішньопредметна
Міжпредметна
Транспредметна
Міжпредметна інтеграція - міжпредметні зв’язки, інтегровані
уроки, бінарні уроки.
Інтегрований урок
– розв’язує конкретні перспективні завдання;
– створює передумови для різнобічного та повного розгляду
об’єкта, поняття, явища;
– органічно поєднаний із попереднім та наступним уроками;
– дозволяє перейти від локального, ізольованого розгляду різних
явищ дійсності до їх взаємопов’язаного, комплексного вивчення;
– формує загальнонаукові знання, навички та вміння;
– активізує мисленнєву діяльність школяра;
– збільшує інформативну наповнюваність уроку;
– один із засобів мотивації школярів;
– сприяє зняттю напруження та запобігає перенавантаженню;
– створення творчої атмосфери в колективі учнів;
– формування особистості, здатної розв’язувати складні життєві
проблеми.
Класифікація інтегрованих уроків
І. За дидактичною метою:
1. Ітегровані уроки засвоєння нових знань
2. Інтегровані уроки формування практичних умінь і навичок
3. Інтегровані уроки узагальнення і систематизації знань
4. Інтегровані уроки контролю знань
ІІ. За етапами навчальної діяльності:
Вступні інтегровані уроки;
Інтегровані уроки первинного ознайомлення з матеріалом;
Інтегровані уроки формування понять, вивчення законів і правил;
Інтегровані уроки застосування знань на практиці (урок 4);
Інтегровані уроки формування практичних умінь і навичок;
Інтегровані уроки повторення і узагальнення матеріалу
Підготовка інтегрованих уроків передбачає:
1. аналіз річного календарного планування;
2. співставлення тем і матеріалів різних предметів з метою
виділення тем, близьких за змістом, або метою використання;
3. визначення завдань уроку;
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4. розробка і проведення уроку;
Бінарні уроки – це різновид інтегрованих. Їх відмінність полягає у
тому, що інформація з різних навчальних предметів подається окремими
блоками. Як правило, їх об’єднує навчальна тема. Такі уроки часто
проводяться із залученням асистента. Його роль можуть виконувати
батьки учнів, учителі музики, образотворчого мистецтва тощо.
Переваги інтеграції на уроці:
1. Світ, що оточує дітей, пізнається ними в різноманітності й
єдності, а предмети природничого циклу, спрямовані на вивчення окремих
явищ цієї єдності, не дають уяви про ціле явище, поділяють його на
розрізнені фрагменти.
2. Інтегровані уроки розвивають потенціал самих учнів, спонукають
до активного пізнання навколишньої дійсності, до осмислення й пошуку
причиново-наслідкових зв'язків, до розвитку логіки, мислення,
комунікативних здібностей.
3. Більшою мірою, ніж звичайні, вони сприяють розвитку мови,
формуванню вміння порівнювати, узагальнювати, робити висновки,
формують інтегровані знання з обох дисциплін, які використовуються.
4. Форма
проведення
інтегрованих
уроків
нестандартна,
захоплююча.
5. Застосування різних видів роботи підтримує увагу учнів на
високому рівні. Це дозволяє говорити про розвиваючу ефективність таких
уроків.
6. Вони знімають втомленість, перенапругу учнів за рахунок
переключення на різноманітні види діяльності, різко підвищують
пізнавальний інтерес, розвивають уяву, увагу, мислення, мову й пам'ять
школярів.
7. Інтеграція дає можливість для самореалізації, самовираження,
творчості вчителя, сприяє розкриттю здібностей його учнів.
8. Інтеграція є джерелом знаходження нових фактів, які
підтверджують або поглиблюють певні висновки, спостереження учнів з
різних предметів.
9. Інтегровані уроки дають учневі досить широке і яскраве уявлення
та інтегровані знання про світ, у якому він живе, про взаємодопомогу, про
існування різноманітного світу матеріальної й художньої культури.
Данильченко Є. М.
УРБАНОНІМИ МІСТА СЛОВ’ЯНСЬКА
Науковий керівник –
канд. філол. наук, доцент Л. В. Сегін
Символічні елементи міського простору безпосередньо впливають
на формування життєвих пріоритетів і ціннісних орієнтирів його
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мешканців.
Невід’ємною
частиною
цього
простору
виступає
урбанонімічна мапа міста. Дослідження виникнення і трансформації
урбанонімів уточнює, деталізує картину минулого, відкриває додаткові
можливості для вивчення сучасних політичних, економічних, соціальних,
культурних процесів. Зокрема, звернення до питання номінації та
перейменування вулиць міста викликає значний науковий та суспільний
інтерес.
Наразі можна констатувати відсутність спеціальних монографічних
праць, присвячених вивченню урбанонімного простору міста Слов’янська.
Наявні наукові розробки, присвячені окремим сюжетам з історії
урбанонімії Слов’янська, не дають цілісної картини становлення та
розвитку назв внутрішньоміських об’єктів. Відповідно такий стан
лінгвістичного освоєння теми зумовлює її наукову актуальність.
Метою нашого дослідження є структурно-семантичний аналіз
урбанонімії м. Слов’янська. Завдання наукової розвідки: 1) виявити та
зафіксувати власні назви вулиць і площ на синхронному рівні; 2) виконати
мотиваційний аналіз мотивувальної бази назв вулиць м. Слов’янська;
3) визначити найбільш продуктивну групу урбанонімікону Слов’янська.
Джерельною базою дослідження послужили офіційні списки назв
вулиць міста Слов’янська, карти, схеми, телефонні довідники міста та
власні результати опитування мешканців. Усього було відібрано та
проаналізовано 120 урбанонімів.
Основними поняттями цієї галузі ономастики є терміни
«урбанонім» та «урбанонімія». За Наталією Подольською, урбанонім –
«вид топоніма, власна назва будь-якого міського топографічного об’єкта,
зокрема агоронім, годонім, хоронім міський, еклезіонім, ойкодомонім» [2,
с. 139]. Білоруська дослідниця Ганна Мезенко розуміє під урбанонімією
«сукупність усіх назв внутрішньоміських об’єктів, які нині існують або
використовувалися в попередні епохи. Це назви лінійних (вулиць,
провулків, проспектів, проїздів), територіальних (площ, скверів, парків,
ринків, районів, ставків) і масштабних об’єктів (церков, костьолів,
монастирів, кінотеатрів, готелів, кафе, пам’ятників, магазинів).
Незважаючи на те, що урбанонімія становить корпус назв дуже
різнорідних об’єктів, які входять до її складу, ці одиниці тісно пов’язані
між собою, переплетені й виконують однакові функції, що є основою їх
об’єднання в один клас топонімів: мовний контекст (внутрішньоміські
назви) виступає наслідком контексту речей (усі об’єкти розташовані
всередині міста)» [1, с. 5]. Відомий фахівець з ономастики Олександра
Суперанська під «урбанонімією» розуміє всю сукупність назв вулиць,
площ, будівель та інших внутрішньоміських об’єктів [5]. На думку
Михайла Торчинського, назви окремих споруд і будівель належать до
прагматонімів, а до урбанонімів слід включати лише найменування
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просторових об’єктів. Це, зокрема, можуть бути назви лінійних денотатів –
проспекту, вулиці, лінії, провулка, бульвару, набережної, тобто годоніми
(від грец. όδις – «шлях, дорога, вулиця, русло») [2, с. 52], і назви
площеподібних об’єктів – площ і ринків, тобто агороніми (від грец.
άγορά – «площа, ринок») [2, с. 27]. У нашій роботі щодо терміну
«урбанонім» підтримуємо думку М. Торчинського, тобто тільки назви
лінійних об’єктів у місті: проспектів, вулиць, провулків, проїздів, а також
назв міських площ.
Назви вулиць – це ніби поєднання всіх топонімічних типів:
гідронімії, оронімії, ойконімії тощо, оскільки назви всіх цих об’єктів
беруть участь у формуванні топонімії вулиць. Унаслідок цього назви
вулиць, як за походженням, так і за вмотивованістю найбільш різноманітні
й різнотипні. Вони відбивають певну історичну епоху та допомагають
відслідкувати історію розвитку міста.
Назви вулиць, площ та інших внутрішньоміських об’єктів є
джерелом цінної лінгвістичної та культурологічної інформації і складають
своєрідну й дуже складну систему. Назви розглянутих внутрішньоміських
об’єктів цікаві своєю динамічністю. Як справедливо зазначають
дослідники, вони активно реагують на всі події сучасності. У них
знаходять відбиття не тільки політичні, соціальні та інші погляди
суспільства, а й певні мовні тенденції, особливості словотворення і
словозміни. Зважаючи на процес змін внутрішньоміських об’єктів –
перебудови і реконструкції, – відбувався водночас і процес трансформації
їхніх назв, але всі ці зміни відбувалися в межах законів функціонування
топонімічної системи.
На основі аналізу зібраного матеріалу всі урбаноніми міста
Слов’янська диференціюємо на три найбільші групи: 1) відантропонімні
(від імен, по батькові, прізвищ, прізвиськ людей); 2) відтопонімні (від
географічних назв); 3) відапелятивні (від загальних назв) утворення.
Незначну кількість складають відхрононімні (від власних назв історично
значущих часових відрізків, подій) найменування.
До першої групи належать урбаноніми, мотивовані власними
іменами людей, життя і діяльність яких безпосередньо чи опосередковано
пов’язані з історією міста (народилися, проживали чи певний час
перебували у Слов’янську): вул. Миколи Богуна, вул. Геннадія Тимофєєва,
вул. Сергія Прокоф’єва, вул. Юрія Богатикова, вул. Анатолія
Солов'яненка, вул. Григорія Данилевського, вул. Леоніда Бикова, вул.
Олекси Тихого, пров. Бориса Слуцького, вул. Ігоря Александрова, в'їзд
Олексія Яковлева, вул. Олексія Яковлева, вул. Мстислава Ростроповича,
вул. Миколи Бажана тощо. Також наявні назви вулиць, що традиційно
отримали номінації на честь певних загальновідомих діячів культури і
науки або державних діячів і політиків, які ніколи не були на території
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міста: вул. Ярослава Мудрого, пров. Ярослава Мудрого, в'їзд Григорія
Сковороди, вул. Григорія Сковороди, пров. Григорія Сковороди, вул.
Данила Галицького, пров. Данила Галицького, пров. Миколи Хвильового,
вул. Вернадського, пров. Вернадського, вул. Пилипа Орлика тощо.
До другої групи відтопонімних найменувань зараховуємо
відкомонімні утворення (комоніми – назви сіл): за назвами селищ
Слов’янського району – вул. Черкаська тощо. Частина найменувань
умотивована назвами ойконімів Донецької області (ойконіми – назви міст):
вул. Святогірська, пров. Святогірський тощо; деякі – назвами міст інших
областей України: вул. Барвінківська, в’їзд Барвінківський. Обмежено в
дериваційних процесах використовують відетнохоронімні утворення,
похідні від етнічних назв регіону чи країни: вул. Турецька, пров.
Турецький, вул. Таврійська.
Численній групі відапелятивних утворень притаманна мотивація:
1) за професійним спрямуванням населення, ремеслом та
уподобаннями (промислово-професійні назви): пров. Солеварів, вул.
Торгова, в'їзд Торговий, вул. Вчительська, пров. Вчительський, вул.
Медична, пров. Медичний;
2) за фізико-географічними параметрами, за характеристикою
місцевості, особливостями ґрунту, ландшафту (ландшафтно-географічні
назви): пров. Зарічний, в'їзд Підгірний;
3) за умовною локалізацією, конфігурацією безпосередньо
лінійного об’єкта: вул. Крайня, вул. Центральна;
4) за розташуванням об’єкта в просторі: площа Соборна,
пров. Дачний, вул. Поштова, пров. Поштовий, вул. Університетська,
вул. Залізнична, пров. Залізничний, в’їзд Залізничний, вул. Банкова,
вул. Музейна, пров. Музейний;
5) за флористичними назвами (так звані флоронімні номінації): в’їзд
Горіховий, вул Горіхова, пров. Ягідний, вул. Калинова, вул. Шовковична,
парк Шовковичний;
6) за лексемами з абстрактно-символічним значенням (номени,
пов’язані з оцінно-ціннісними пріоритетами): пров. Затишний, вул. Надії,
пров. Надії, вул. Престижна, пров. Престижний, сквер Мрія та інші
відапелятивні назви;
7) урбаноніми-артефакти: вул. Янтарна тощо.
Відхрононімні найменування представлені такими зразками: вул.
5 Липня, вул. 6 вересня і под.
Наочно співвідношення між відантропонімними, відтопонімними та
відапелявними урбанонімами можна передати з допомогою діаграми:
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5%
45%

35%

15%

Відантропонімні урбаноніми

Відтопонімні урбаноніми

Відапелятивні урбаноніми

Відхронімні урбаноніми

Отже, джерельна база та механізм творення урбанонімів
Слов’янська дозволяє зробити висновок про те, мотивація найменувань
вулиць найрізноманітніша. Дослідження засвідчують, що найбільш
продуктивною групою урбанонімів міста Слов’янська за номінативним
принципом є відантропонімні урбаноніми (45% від загальної кількості),
серед яких можна виділити меморіальні назви, умотивовані власними
іменами людей, життя і діяльність яких безпосередньо чи опосередковано
пов’язані з історією міста (вул. Миколи Богуна, вул. Геннадія Тимофєєва,
вул. Сергія Прокоф’єва, вул. Юрія Богатикова, вул. Анатолія
Солов'яненка, вул. Олекси Тихого, вул. Ігоря Александрова та ін.). Другою
за продуктивністю групою урабнонімів є відапелятивні утворення (35 %
від загальної кількості), яким притаманна мотивація за професійним
спрямуванням населення, ремеслом та уподобаннями, за розташуванням
об’єкта в просторі, за лексемами з абстрактно-символічним значенням
тощо (пров. Солеварів, пров. Зарічний, вул. Центральна, вул.
Університетська, вул. Горіхова та ін.). Менш продуктивними є групи
відтопонімних та відхронімних урбанонімів (відповідно 15 % та 5 %): вул.
Черкаська, вул. 5 Липня та ін.
Необхідність вивчення урбанонімів обумовлюється динамічним
розвитком міст, збільшенням їх території, постійною появою нових імен на
картах міст. Відповідно утворюються нові моделі формування
урбанонімів, які сьогодні є найрухливішим пластом топонімічної лексики.
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SOME ASPECTS OF ENGLISH URBANONYMS
Academic Advisor –
Senior Teacher V. Kovalenko
Symbolic elements of the urban space directly influence the formation of
vital priorities and values of its inhabitants. An integral part of this space are
urbanonyms – the proper names of the city's internal objects. The study of the
emergence and transformation of urbanonyms clarifies, details the picture of the
past, provides additional opportunities for studying modern political, economic,
social and cultural processes. Urbanonyms have always been of particular
interest to historians, linguists and geographers, which explains the scientific
relevance of the topic.
Urbanonyms – the proper names of any objects with inthecity, are
included in a special section of toponymy. Urbanonymy inevitably includes
thenames of physical and geographical objects of the urban area, micro
toponyms, hydronyms and oikonyms. Urbanonym, entering the system of names
of objects in side the city, functions as an individual name of an artificially
created object, as a rule, small in size and known to a limited circle of people
[3].
The national peculiarity of English urbanonyms ismanifested, firstly, in
the activation of certain features in the nomination of the city's internal objects;
secondly, in the using of specific geographical terms; thirdly, in the range of
lexical resources attracted to the nomination; fourthly, in the collection of
church names related in their origins to different trends in Christianity–
Protestantism, Orthodoxy and Catholicism, various monasti corders, and
therefore having in theircontent a pronounced cultural and historical component;
fifthly, innational, grammatical and word-form forms of names [5].
In the classification existing in modern onomastics, English urbanonyms
reclassified according totheir morphological structure into:
– simple names – "simple name (own)" (non-derivative) – one-base own
name with zero onymical formant, which is not the result of decomposition,
addition or reduction of another name";
99

Перспективні напрямки сучасної науки та освіти. Випуск 10. Ч. 1

– derivative – "derivativename– a name that is formed with the help of
various specially named elements (prefix, suffix, changeofstress, etc.)";
– complex urbanonyms – "compositeis a complex name of one's own,
having in its composition at least two root bases with orwithout a connecting
vowel";
– compound urbanonyms – "name-wordcombination– any name of one's
own, having the form of a word-combination (without verbosity) of a nonpredicative or prepositional" [5].
The appearance of the first names of the streets of London is attributed to
the 10th century, when the center of the former Roman province destroyed by
theAnglo-Saxons began to be gradually built again. The most ancient names are
street names, which are special terms that are used without any changes. This
transition of a word from the class of common names tot heclass of proper
names occurs in most cases with the preservation of the article. So there were
the following street names: TheRing–ring, TheGrove–grove, TheCut–segment,
span, TheGrange–a farmwithbuildings, TheHighway–a bigroad, TheVale–a terra
in overgrown with heather.
In the next stage, which can be identified, descriptive names appear,
which are constructed with the addition of an appellative designating the
distinctive features of the object. In medieval London, street – wide streets and
lane– alleys were differentiated (there are currently no significant differences in
the appearance of such streets as Oxford Street and Chancery Lane). Cross
really was a crossroad, Rise – the ascent, Drive – the passage for the crews,
Gate – the gate in the city wall, Gardens – gardens, Market – Market square,
Close – deadlock, Mews – stables etc. Nouns and adjectives were used as the
first components in the definition function: Moor Street, Broad Street, Crooked
Sane, Long Lane.
Of the existing streets in London, the oldest names date back to the 13th
century.
Among the names that emerged in the 13th and 14th centuries, the
accessory ones dominate, which possess very vague semantics for the modern
man in the street. The next layer consists of names for churches, church holidays
and saints: St. Marychurch Street, Kensington Church Street, St. James Street.
Since the 17th century, the fashion for names associated with the royal dynasty
appeared: Queen Street (1666), King William Street (1829), King Edward Street
(1843), Queen Victoria Street (1871).
The names of the streets of new cities in England are usually taken from
the already established habitual inventory of accepted names. In Birmingham,
which has more than 5 thousand streets, the names are borrowed from the
toponyms and hydronyms of Wales. The names of the streets of Corby are
repeated Scottish oikonyms. These names are familiar to the ear, and although
some of them lost their initial motivation (for example, Haymarket (the hay
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market), Beehive (beehive)), they "sound believable" [2].
Depending on the motivation of the names of thestreets, it is possible to
distinguish 9 relatively clear groups of urbanonyms (1-6 groups are descriptive
names, group 7 isaffiliated, group 8 is commemorative, that is, in someone's
honor, and in a separategroupthereareso-calledadvertisingnames ) [1]:
1. The names of the streets, which reflect the activities and daily life of
Londoners:
a) by the names of people united by one profession: Carter Lane– a lane
in the City of London, where traditionally settled cabmen, Pottery Lane–a lane
in North Kensington, which in the early 19th century lived potters producing
tiles, bricks, drainpipes. Names of this type make up one of the most popular
groups of urbanonyms in medieval English cities: Petty Cury (street in
Cambridge, where the chefs lived), Drapery.
b) by the names of the places where the trade took place and the objects
of trade themselves: Cheapside – a street in the City, on which for many
centuries there was the main market of London (cheap from the ancient English
means "trade"). Until now, the streets and alleys located near it bear the names
of the goods that were sold or stored there: Bread Street, Honey Lane, Milk
Street, Wood Street. Haymarket– a street in the central part of London, where
until 1830 there was a large hay market; Garlic Hill– a street on the banks of
the Thames, known in the Middle Ages as a place for unloading and selling
garlic; Glasshouse Street– a street where they brewed green bottle glass.
c) by names of pets and useful plants: Cowcross Street is the street
through which in the Middle Ages the cattle were driven to the slaughterhouse
(in the middle the street was a cross), Wormwood Street, Camomile Street.
2. The names of the streets in those cities and settlements to which they
led: Oxford Street– literally, "the road leading to Oxford", Old Kent Road – "the
ancient road leading to Kent."
3. The names of the streets by the most famous city structures: Great
Tower Street– City Street, leading to the Tower, London Wall– a street that runs
along the former city wall that surrounded the medieval London, Old Bailey – a
street in the City, held in the Middle Ages along the ramparts (called bailey).
4. Names of streets by the names of ancient signboards.
In medieval London, where there were very few literate people, instead
of numbering houses used colorful signs that were placed in front of the
entrance to the house. Some of them were so widely known that they entered the
names of streets and roads passing by. For example, the names of the streets
Angel Street, Angel Court are connected with a signboard depicting an angel. In
the Middle Ages it was believed that such an image protects the house and its
inhabitants from the wiles of evil spirits.
5. Names of streets by the names of physical and geographical objects.
The most famous of them are the names of the streets connected with the
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rivers flowing or once flowing through the territory of London. This is the name
of The Strand ("strand"); it occurs already in 1185 and it is quite possible that it
is of even more ancient origin. The road at that time really passed right along the
banks of the Thames, but over time people recaptured more and more new land
near the river, and after the construction of the embankment (Victoria
Embankment) Strand Street was a considerable distance from the Thames. The
street and alley Fleet Street, Fleet Lane are named on the Flit River, which in
the 18th century when the area was built was enclosed in a pipe.
6. Names of streets by names of monasteries, churches, church realities:
Blackfriars Lane – a lane in the City, from the name of the Dominican
monastery; Whitefriars Street – street, whose name originated from the
monastery of the Carmelites. Religiously motivated street names are an integral
part of English urbanonymy.Seldom you will meet the settlement where there
were no names such as Bishop Street, Chapel Street, Abbey Street.
7. Names of streets by the surnames of landowners, homeowners, names
of educational and other institutions.
For example, The Bedford Square, Bedford Avenue, Bedford Place,
Bedford Passage originated on land belonging to the Dukes of Bedford. The
names of the streets of Grosvenor Square, Grosvenor Crescent, Grosvenor
Gardens, Grosvenor Hill are associated with the name Grosvenor, which owned
numerous houses and plots of land.
8. Names of streets in honor of monarchs, members of the royal family,
famous military leaders etc.
Thus, Victoria Street, Victoria Road, Victoria Embankment, Prince
Albert Road received their names in honor of Queen Victoria (1837-1901) from
her husband, Prince Albert. The names of Wellington Place, Wellington Road,
Wellington Street are associated with the name of the Duke of Wellington, who
commanded the English forces at Waterloo (1815) and defeated the army of
Napoleon.
9. The so-called advertising street names: Paradise Row– "paradise
street", Prospect Terrace– "street of hope", Meads Road– "meadow street",
Mountview–"Mountain view".
Among the most common characteristics of English urbanonyms is the
widespread distribution of names such as High Street (in the north Highgate),
later King Street for the main street of the city or village; the names of streets in
parts of the world (North, South, East, West Streets and, respectively, Northgate,
Eastgate, etc. in the North); name for a relative location (Nether Street, Middle
Street). Newland Street, New Street talked about expanding the boundaries of
the city, about its exit beyond the old limits [4].
Often the nature of the surface of a particular street was the reason for
the appearance of names such as Stoney Street (Stonegate), High Pavement,
Clay Street, Wet Lane, Stinking Lane. Dead ends were often called Blind Alley,
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Bag Lane (in London there is a dead end Turn-again Lane). The secluded street
could be called the Love Lane. The shape and extent of the streets were also
reflected in the names: Long Lane, Short Lane, Endless Lane, Winding Lane [4].
So proper nouns constitute a significant part of the vocabulary of such a
highly developed language as English is, and deserve to be carefully studied.
Much in their own names does not happen as in common nouns. The role of the
extralinguistic plan for proper names is more significant. Being a linguistic fact,
English proper names are, in principle, subject to the internal laws of the English
language. Nevertheless, it seems necessary to take into account the uniqueness
of this class of words at all levels of linguistic analysis, both in terms of content
and in terms of expression: phonetic, grammatical, word-building characteristics
of proper names.
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Дєлій І. В.
«ЗДОРОВІ ДІТИ – ЗДОРОВА НАЦІЯ»
(спортивно-виховне свято здоров’я в 1 класі)
Здоров’я – це найвище благо, дароване людині природою і
батьками. Без нього життя не може бути повноцінним і щасливим. Про
здоров’я треба піклуватися з самого дитинства. Не можна розраховувати
на те, що можна залишитися здоровим, зовсім не докладаючи до цього
ніяких зусиль. Здоров’я в усі часи вважалося найвищою цінністю, що є
важливою складовою активного творчого життя, радості та благополуччя
людини.
Тільки здорова, всебічно розвинена людина здатна бути справжнім
творцем власної долі і долі своєї країни. Здоров’я людей належить до
глобальних проблем, тобто таких, які мають життєво важливе значення для
всього людства. Поняття «здоров’я» містить усі його види: фізичне,
інтелектуальне, особистісне, соціальне, емоційне та духовне.
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Треба кожному знати, що здоров’я – це не відсутність хвороб, а
фізична, соціальна і психологічна гармонія людини, доброзичливі, спокійні
стосунки з людьми, з природою, із собою.
Хід заняття
Мета. Дати поняття дітям про правила особистої гігієни, правильне
харчування, обережне поводження з отруйними і лікарськими рослинами;
розвивати увагу, пам’ять, мислення й мовлення; формувати охайність,
бережливе ставлення до природи, бажання зміцнювати своє здоров’я
щодня.
(Святково прибраний зал: виставка дитячих малюнків, стінгазети,
рушник, мило, зубна паста, зубна щітка, шампунь, ілюстрації лікарських
та отруйних рослин).
Вислів: «Бережи одяг, доки новий, а здоров’я – поки молодий».
Учитель. Добрий день, шановні гості, учителі, учні нашої школи.
Сьогодні у нас свято – «Свято здоров’я». І ми будемо говорити про те, як
бути здоровими та сильними. У недалекому майбутньому ви виростите.
Вам вирощувати хліб, лікувати хворих, стояти на захисті нашої
Батьківщини. А щоб ви були здоровими, вам необхідно займатися спортом,
виконувати правила особистої гігієни, постійно зміцнювати своє здоров’я.
Учень. Зрозуміло, всім відомо,
Що приємно бути здоровим,
Тільки треба знати,
Як здоровим стати.
Учень. Щоб бути здоровим, треба одержувати заряд енергії зранку.
Як? Робіть ранкову зарядку – це наснага на весь день.
(Діти виконують комплекс ранкової зарядки)
Учень. Без руху люди стають слабкими, кволими, серце і легені
погано розвиваються, швидко втомлюється голова.
(З’являється Мийдодір)
Мийдодір. Добрий день, вам, любі діти!
Хай вам щастя-доля буде,
Не на день і не на рік,
А на довгий-довгий вік.
Ви Чуковського читали?
Тож мене давно впізнали.
Я – веселий Умивальник,
Знаменитий Мийдодір.
Умивальників начальник
І мочалок командир.
У цій школі я живу
Вже не перший рік
І відверто вам скажу:
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Славний ви народ.
І ніколи у нас діти
Не їдять немитих груш,
Чистять зуби, миють вуха…
(Входить Бруднуля і шепоче дітям)
Бруднуля. Краще ти мене послухай,
Я живу і бід не знаю,
Мила в очі не пускаю,
Щітка десна не дере,
І мочалка вже не тре.
(З’являється Мило)
Мило. Рано-вранці на світанку,
Умиваються качата,
Кошенята й мишенята,
І жучки, і павучки.
Тільки ти не умивався,
Замазурою зостався,
І втекли від замазури
І штанці, і чобітки.
(Бруднулю миють з милом)
Учениця. От тепер тебе люблю я,
От тепер тебе хвалю я.
Ти вже більше не Бруднуля,
А чистесеньке хлоп’я.
Треба, треба умиватись,
Умиватись треба вам!
Всім бруднулям, замазурам
Сором вам!
(З’являється Ягідна відьма з корзиною і протягує її дітям)
Відьма. Вам усім я дуже рада,
Вже солодше шоколаду,
І смачніш за ананас,
Усі ці ягоди для вас.
(Входить Лікар)
Лікар. Ти, напевне, з розуму зійшла,
Це ж у тебе бузина.
Забери свою корзину.
Подивіться на картину:
Ці ягоди, діти,
Ніколи не можна їсти.
(Входить Дівчина-ромашка з букетом квітів)
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Дівчина-ромашка. Багато лікарських рослин
На нашій Землі росте.
Їх знає наш народ,
Вони допомагають від хвороб.
Учень. Ох і свято! Любо так!
Не закінчиться ніяк.
Про важливе всі забули:
Про здорову українську кухню чули?
(Діти виконують пісню «Буль-буль»).
Учитель. Сьогодні ми з вами здійснили цікаву подорож країною
Чистоти. Хочеться сказати, що мешканці цієї країни чепурні, охайні. Вони
давно забули про те, що таке бруд, хвороби, мікроби, завдяки тому, що
дотримуються правил особистої гігієни, уміють поводитись з отруйними і
лікарськими рослинами, товаришують з лікарем, вживають тільки здорову
їжу і, взагалі, вони майже не хворіють, тому що займаються спортом. А як
саме вони зараз нам покажуть.
Учень. Увага! Увага! У 1 класі відбуваються спортивні змагання
майбутніх олімпійців.
(Під музику входять спортсмени, виконують вправи разом з усіма
присутніми)
1). В обручах – 3 учні.
2). Стрибки – 4 учні.
3). З м’ячем – 4 учні.
(Дівчатка виконують спортивний танок)
(Нагородження переможців)
Учитель. Наше свято закінчено. Будьте здорові. Дякуємо за увагу.
Дмитрієва О. В.
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА
ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У сучасних освітніх України постійно поширюється використання
мультимедійних технологій як невід’ємної складової процесу викладання
іноземної мови, зокрема англійської. Це зумовлено тим, що мультимедійні
технології дозволяють створювати активне кероване комунікативне
середовище, завдяки чому перед студентами відкриваються необмежені
можливості. На думку вітчизняного вченого В. Кремень, грамотне
запровадження інформативних технологій та колосальних можливостей,
які вони відкривають в освіті «є обов’язковою передумовою формування
інформаційного суспільства у широкому розумінні» [4].
Саме гармонійне інтегрування різних видів інформації, характерне
мультимедійним технологіям, сприяє удосконаленню системи іншомовної
освіти у контексті соціально-педагогічних трансформацій освітнього
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простору України.
Варто зауважити, що термін мультимедіа (від англ. слова «multi» –
багато і від лат. «мedia» – носій, засіб, середовище, посередник) – це
спеціальна інтерактивна технологія, поєднання спеціальних апаратних
засобів і програмного забезпечення, що дозволяє на якісно новому рівні
сприймати, переробляти і надавати різноманітну інформацію: текстову,
графічну, звукову, анімаційну, телевізійну тощо. Мультимедіа часто
вживається як аналог терміну «засоби масової комунікації» (друк,
фотографія, радіо, кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні
комп’ютерні системи, включаючи Інтернет) [2, с.76].
Так, система «мультимедіа» стає одним з провідних напрямів
розвитку інформаційних технологій. Зараз мультимедіа це – повноцінне
об’єднання комп’ютерних та інших інформаційних технологій: відео-,
аудіо-, фото-, кіно, телекомунікацій, тексту і графіки як статичної, так і
динамічної (анімаційної).
Технологія мультимедіа дозволяє реалізовувати більшість методів
навчання, контролю й активізації пізнавальної діяльності студентів на
якісно новому рівні. Практичне застосування технології мультимедіа може
удосконалити або частково замінити в навчальному процесі такі класичні
методи навчання, як методи усного викладу навчального матеріалу (лекція,
розповідь, пояснення й ін.), методи наочного і практичного навчання,
методи закріплення одержаних знань, методи самостійної роботи.
Варто зазначити, що завдяки використанню мультимедійних технологій
при вивченні англійської мови:
– активується навчальна діяльність студентів;
– з’являється варіативність застосування на різних етапах навчання
та індивідуалізація навчання, визначення глибини, послідовності засвоєння
навчального матеріалу та темпу роботи;
– економно використовується навчальний час;
– підвищується рівень мотивації;
– створюється комфортне середовище навчання;
– з’являється можливість моделювання умов комунікативної
діяльності, а також реалізація їх у різнорівневих тренувальних вправах
ситуативного характеру.
З огляду на той факт, що основне завдання мовної освіти – це
формування у студентів мовної компетенції, зазначені вище переваги
сприяють його ефективному вирішенню.
З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
викладач може використовувати різні засоби, розглянимо мультимедійні
технології, які найчастіше застосовуються на заняттях англійської мови, а
саме мультимедійні презентації та мультимедіа-тренажери.
Одним з найбільш поширених засобів унаочнення навчального
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матеріалу є мультимедійна презентація. Наявність не лише тексту і
графіки, але й анімації, відео та звуку не тільки надає більше інформації, а
й дозволяє викладачу зручно й ефективно візуалізувати дані, самостійно
компонувати матеріал виходячи із особливостей конкретної групи
студентів, теми та змісту заняття, тощо. Використання таких програмних
засобів як Picasa, Photodex ProShow, Microsoft PowerPoint, Macromedia
Flash, та інших дозволяє зручно і швидко проектувати як слайд-шоу, так і
навчальні фільми, додавати до проекту текстові й звукові коментарі,
створювати колажі із статичних зображень.
Варто підкреслити, що використання мультимедійної презентації на
занятті з іноземної мови дозволяє змінити форму навчання з авторитарної
на комунікативну, інтерактивну, заглиблену в спілкування, а також
розвинути у студентів критичне мислення за допомогою формування
відповідних практичних умінь та навичок, які підтримують ефективну
мотивацію та зв’язок з реальним життям. Особливої уваги заслуговує той
факт, що використання викладачем мультимедійних технологій у процесі
викладання іноземної мови, зокрема англійської, сприяє виховуванню та
розвитку особистості студентів одночасно з процесом засвоєння нових
знань.
Окрім мультимедійних презентацій на заняттях з іноземної мови
фахівці радять використовувати мультимедіа-тренажери. Це навчальнотренувальні програмні продукти, які орієнтовані на відпрацювання учнями
певних умінь й придбання навичок з конкретної дисципліни.
Відмінність сучасних тренажерів від традиційних полягає в
можливості імітувати різні життєві й навчальні ситуації, використовуючи
технології мультимедіа, зокрема, високоякісну анімацію, тривимірну (3D)
графіку, музику MIDI (Musical Instrument Digital Interface), цифровий
інтерфейс музичних інструментів (стандарт, що дозволяє приєднувати до
комп’ютера цифрові музичні інструменти) тощо [1].
Наявність мультимедійних тренажерів забезпечує діяльнісний підхід
студентів до засвоєння і закріплення знань. Крім того, використання
мультимедіа-тренажерів дозволяє організовувати відтворення знань,
способів навчальних дій, оволодіння певними вміннями та навичками,
дозволяє проводити заняття з англійської мови на високому естетичному і
емоційному рівні завдяки використанню анімації та музики, забезпечує
високий ступінь диференціації навчання (індивідуальний підхід до
кожного студента, застосовуючи різнорівневі завдання).
Викладач може використовувати мультимедійні технології на занятті
з іноземної мови для ознайомлення студентів з новим мовним матеріалом,
при введенні нових лексичних одиниць, на етапі тренування та
застосування знань, умінь та навичок. Також, завдяки практичному
застосуванню технології мультимедіа на заняттях з англійської мови,
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студенти мають можливість створення власного чи групового проекту на
базі Power Point, використання програми Smart Note, яка містить велику
кількість шаблонів для тренування лексико-граматичного матеріалу, тестів
та тощо.
На думку вітчизняних вчених [1; 3; 4], використання мультимедійних
засобів при вивченні англійської мови роблять заняття більш ефективними
та цікавими, значно полегшуючи роботу викладача та заощаджуючи час.
Отже, успішна реалізація використання мультимедійних технологій
у навчально-виховному процесі сприятиме удосконаленню системи
іншомовної освіти у вищих навчальних закладу контексті соціальнопедагогічних трансформацій освітнього простору України. Навчання
іноземних мов з використанням мультимедійних засобів значно розширює
та урізноманітнює програму вивчення англійської мови студентами, надає
доступ до різноманітних автентичних матеріалів, спонукає їх до вивчення
англійської мови, розширює їхню мотивацію до навчання, надаючи їм
можливість працювати у зручному для них темпі, сприяючи, таким чином,
індивідуалізації навчання та ефективному оволодінню англійською мовою.
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Дмитрієва О. В., Лунгу Ю. К.
АМЕРИКАНСЬКИЙ ТА БРИТАНСЬКИЙ ВАРІАНТИ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
Особливості проблеми варіативності мови, зумовлені соціальними,
функціональними і територіальними чинниками, завжди привертали увагу
вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема такі науковці вивчали
зазначене питання: Р. Бейлі, (R. Bailey), Г. Г. Бондарчук, В. Г. Гак,
М. С. Євдокимов, С. В. Новоселецька, Г. Тернер (G. Turner), Г. Д. Томахин,
А. І. Чередниченко, А. Д. Швейцер, В. М. Ярцева. Варто наголосити, що
неоднорідність складу, особливості функціонування в різних мовних
ситуаціях та територіальних ареалах англійської мови зумовлюють
актуальність проблеми дослідження американського та британського
варіантів цієї мови.
Відомо, що англійську мову по праву можна вважати однією з
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найбільш популярних мов в світі. На думку С. Новоселецької, «англійська
є мовою міжнаціонального спілкування для всього людства» [5]. На
даному етапі історичного розвитку налічується більше десятка діалектів
англійської мови, у зв’язку з тим, що англійська мова повсюдно поширена
у світі. Діалекти різняться між собою вимовою, граматикою, семантикою
одних й тих же лексичних одиниць. Найпоширенішими варіантами
англійської мови є British English (британська англійська, скорочено ВrЕ ) і
American English (aмeріканска англійська, скорочено АmЕ). Ці діалекти
знаходяться в постійному зв'язку один з одним і як результат – вони багато
в чому схожі, але все ж мають деякі відмінності.
Велика Британія і США мають спільну мову, але англійська по
обидва боки Атлантики помітно відрізняється. Не обов’язково бути носієм
мови, щоб побачити різницю між двома варіантами однієї мови. Хоча вони
відрізняються незначно, так, що більшість тих, хто вивчає та розмовляє на
цій мові не відчувають труднощів у розумінні один одного.
Американський варіант орфографії тяжіє до спрощення.
Американці більш економні, тому і пропускають невимовні букви, а слова
пишуться ближче до свого звучання.
1. Найбільш очевидний приклад – відсутність букви “u” в таких
американських словах, як color, neighbor, honor і т. д. У британському
варіанті це виглядатиме так: colour, neighbour, honour тощо.
2. Деякі слова в американському варіанті закінчуються на -og, а в
британському на -ogue. Наприклад:
АmЕ: analogue, catalogue, dialogue ВгЕ: analog, сatalog, dialog.
3. Інші слова закінчуються на -rе в британському англійському і на
-еr в американському. Наприклад:
BrE: centre, fibre, mеtrе, theatre
АmЕ: center, fiber, mеtеr, theater
4. У британському варіанті дієслова, що закінчуються на -l,
подвоюють її перед -ing, -ed і -еr незалежно від того, чи знаходиться їх
останній склад під наголосом чи ні. В американському варіанті літера
подвоюється лише в тому випадку, коли наголос падає на останній склад.
ВrЕ
АmЕ
Travel: travelling / travelled
traveling / traveled
cancel: cancelling / cancelled
canceling / canceled
compel: compelling / compelled
compelling / compelled
Звичайно, всередині обох країн існують власні регіональні варіанти
вимови, але здебільшого однакові слова вимовляються по-різному
більшістю американців і британців. Відмінності, в основному, в звучанні
голосних або наголосі. Мова американців, як правило, більш різка,
динамічна.
У спеціальній літературі з британського варіанту англійської мови
за поняттям «Літературна вимова» закріпився термін Received
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Pronunciation (скорочено RP), що означає «прийнятий у вищому
суспільстві». Нормою американського вимови прийнято вважати General
American (скорочено GA), тобто загальноамериканський мовний стандарт
[1; c. 11].
1. В RP звук [r] вимовляється лише в положенні перед голосними
звуками, тобто для RP характерна вимова слів без літери «r». В
американському стандарті звук [r] вимовляється у всіх позиціях, де
пишеться буква r, і такі слова як car, corn, girl вимовляються в GA
відповідно [ka:r], [kɔ:rn], [gɜ:rl].
2. Звук [t] вимовляється як слабо артикульованих [d], а розташоване
в середині слова буквосполучення tt в американців дуже схоже на [d].
Американський англійський формувався під впливом вимови
вихідців з найрізноманітніших країн, в Америку приїжджали люди, готові
ризикувати, сміливі та енергійні. Більшість з них вивчили англійську вже
після прибуття на територію американського континенту, а значить,
намагалися зробити це в найкоротший термін. Саме тому чималою
кількістю правил вимови класичної англійської вони просто знехтували
[3].
Схильність американців все спрощувати сильно позначилася на
граматиці.
 Це стосується збірних іменників, що позначають групу людей (army,
government, team, band, etc.). В американському варіанті англійської
мови, збірні іменники завжди мають єдине число, а в британському
варіанті – єдине або множина –в залежності від того, що хочуть
підкреслити: кількість людей або їх єдність;
AmE: My favourite band is playing tonight.
BrE: My favourite band is/are playing tonight.
 різний зміст вживання неправильних дієслів:
AmE: learned, dreamed, burned, leaned, spoiled;
BrE: learnt, dreamt, burnt, leant, spoilt.
 британці частіше використовують Past Perfect, а американці вживають
Past Simple, особливо у фразах зі словами already, just, yet;
AmE: Did you do your homework yet? I already ate.
BrE: Have you already done your homework? I have already eaten.
 британці найчастіше вживають вираз have got в значенні мати.
Американці кажуть have.
AmE: I have a sister.
BrE: I’ve got a sister.
 Дати також пишуться по-різному
AmE: My birthday is September 9th.
BrE: My birthday is the 9th of September.
Відмінності в лексиці – це в основному результат того, що життя
американців сильно різнилися з життям англійців. Також, на англійську в
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Сполучених Штатах вплинули інші мови. Існують слова, які широко
вживаються в США, але які не існують в Великобританії і навпаки.
Приклад слів, які розуміють як в США, так і в Великобританії:
BrE
AmE
Цукерки
sweets
candy
Печиво
biscuit
cookie
Квартира
flat
apartment
Канікули
holiday
vacation [2; c.3]
Але також існують слова, які Американцям зрозумілі не будуть,
наприклад: кеди – plimsolls sneakers або винний магазин – off-licence.
 Прийменники і прислівники
BrE: round / around the town - навколо міста
On Mondays - по понеділках
AmE: around the town - навколо міста
Mondays - по понеділках
 Назви поверхів:
BrE
AmE
1-й поверх:
Ground
First
2-й поверх:
First
Second
3-й поверх:
Second
Third [1; c. 63].
Також в різне вживання часу:
BrE
AmE
В 6:30
At half past six
At six thirty
Проте, незважаючи на всі відмінності в британському та
американському варіантах англійської мови, вони мають більше схожості,
ніж відмінностей. Різниця між цими діалектами англійською часто
перебільшена. Якщо людина розуміє один варіант, то зрозуміє й інший,
також як британці та американці розуміють один одного без особливих
труднощів.
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Dozhdikova D.
ENGLISH IS A “GOLDEN GRAIN” IN COMPUTER SCIENCE
Academic Advisor –
Senior Teacher V. Kovalenko
English as a language of international communication has a colossal
impact on the possibility of obtaining not only the necessary information but
also education. It should be remembered that for 99.9% of programmers, this
language is the basis of professional work. And those users who want to
improve the functionality of their programs will inevitably encounter all the
same with those English words. Learning English is important for young
children. Since children aged 5-8 years quickly learn complex information. With
the help of poetry, cymbals, tongue twisters and an order, small students
remember the colors, the names of the subjects and the numbers, thus perfectly
studying the English language. This is the starting point for learning the
international language, which will become essential and vital in communicating,
working and educating in the future.
English has a centuries-long history of formation, development, and
territorial distribution, which is inextricably linked with the change of language
that occurs over time, as well as the geographical and social diversity of its use.
Different dialects participated in the formation of language in England, and with
the extension of the zone of mass settlement of carriers beyond the borders of
England and Great Britain, over time it became possible to speak of national
variants of the English language (British or American English).
The project "English Teachers - Change Agents" was first created by the
British Council in Ukraine and GoGlobal within the framework of the national
campaign "Ukraina Speaking" in 2016, the Year of the English Language.
As part of the reform of the educational system and the implementation
of the project "New Ukrainian School", the Ministry of Education and Science
of Ukraine together with the British Council in Ukraine decided to continue the
program "Teachers of English - agents of change" for the following areas:
Donetsk, Zhytomyr, Zakarpattia, Zaporozhye, Ivano - Frankivsk, Kyiv,
Kirovograd, Lugansk, Nikolaev, Odessa, Poltava, Rivnenko, Sumy, Ternopil,
Kharkiv, Khmelnytsky and Chernihiv. In order to improve the quality of
teaching English in Ukraine, the preparation of English language trainers who
will provide methodological assistance to the teacher of the English language of
their area.
From September 1, 2018, about 17,500 teachers will be promoted to
improve English language proficiency. This will increase not only the level of
knowledge of this language in the secondary and high school, but also students
in grades 1-4 will study it at a higher level.
Informatics is a very complicated science, which is closely related to
English (97.5%). In schools of Ukraine, when they start to study computer
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science, children simultaneously study English as well. There are many
programming languages, most notably: SQL, Java, JavaScript, C #, Python,
C ++, PHP, Ruby on Rails, and Swift. Having looked, we will not notice
anything in common between them, but if you go deeper and search for
something that binds them. What do you think it is? Of course, it's English.
After all, all programming languages are written in English. So, this is another
proof that English is very much needed for our lives.
The profession of a programmer has always been and will be directly
related to the knowledge of languages - as a programming language, and, of
course, in English. This is due to the fact that most of the innovative solutions,
inventions and achievements often come to us from America and Europe.
A large number of adults are tormented by the same issue. Why do small
children in the first grade start accustoming to studying foreign languages?
Everything is very simple! Children aged 5-8 years are able to remember
a large amount of information in the form of a game. Moreover, while the
teacher does not make any efforts, the children show interest and attention. The
main purpose of the teacher is to direct their attention to the required channel.
We, adults, are learning English for a long time and painfully. We are
looking for an appropriate way, we try to conclude in the head the rules of
another linguistic system, "re-formulate" our articulatory apparatus for other
sounds.
It's much easier for a child to learn English from scratch: kids literally
take it! Those grammatical constructions that we study diligently, they instantly
"absorb". Without analysis, which is not yet capable, but just so. The child can
speak both in two languages, and in three languages. The main thing is to
constantly engage with him. Therefore, dear adults (present and future parents)
are preparing to educate English-speaking children!
Recently, our whole country was conquered by a little boy named Bella
Deviatkina. This girl in her 4 years owns 7th (except her native) languages:
English, German, French, Spanish, Italian, Chinese and Arabic.
In fact, the child can learn and a large number of languages, because, as
Masaru Ibuk wrote in the book "After three is too late":"... the baby's brain can
hold an infinite amount of information ..."
Children who are learning a foreign language, the ability to focus more.
A kid who speaks a foreign language (in particular, English) has a deeper
understanding of the phenomena that arise in their details. For example, having
come to a new team, the child will soon catch the essence of the relationship
between other children. Funny foreign stories, English songs for children,
interesting exercises – all of this develops in a kid the ability to high
concentration.
One of the main difficulties in learning English in adults is that they
transfer already familiar grammatical constructions of the native language to
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foreign languages – as if they were under the tabloids. Children do not have
such stereotypes yet. Therefore, the English language for a child is a completely
new sign system, he does not compare his grammar with the turns of his native
language, but learns it "from a blank sheet." He has a "feeling" of a foreign
language. Psychologists recommend starting from the age of 4-5 to start
teaching English from scratch. Already from this age you can start playing with
the child in simple games in a foreign language, teach with child the poems in
English for children, to master the English account.
In addition, the baby develops intellectually, learns to think differently.
Children who teach a foreign language are better adapted to an unusual
situation, they are more flexible and relaxed in communication. Teaching
English is one of the most highly intelligent types of workload for the human
brain. English for babies is not just a mechanical learning of new vocabulary and
grammar; It is the embedding of a new system of concepts that supports the
functioning of a developing brain at a high level.
There are no children who would not be able to study a foreign language.
Every toddler in childhood conducts a titanic work on mastering the native
language. Therefore, English lessons for children are not a fundamentally new
field of knowledge – in comparison, for example, with instruction in writing or
arithmetic. A child who has learned to communicate in his own language is
equally capable of mastering English as well.
Consequently, the importance of English in the modern world is difficult
to overestimate. You can not ignore the choice of more than 1 billion people
who use it. And if for half of them she is native, about 600 million have chosen
it as a foreign one. Of course, the range of English language distribution in the
modern world is so great that this language can not be identical in different
fields. Despite its various variants and the presence of specific features for each
nationality, English remains the most popular on our globe. What is the role of
English in our lives now?
In general, the political, economic, scientific, sports life of the whole
world "flows" in English. English is the official language of the United Nations.
All sorts of summits and meetings of the heads of states, the signing of laws and
decrees, negotiations and debates – all this is done in English.
International trade, the work of the banking system, the –activity of the
transport system on land, at sea and in the air is carried out in English. This
language is a living communication tool for academics, doctors, scientists from
around the world. After all, international conferences, the study of world
experience and the exchange of information on scientific conditions occurs only
with the use of English. So there to talk – the Olympic Games and all kinds of
competitions between countries have chosen the official language is English.
The meaning of English in the modern world is so great that its
knowledge is not a privilege and luxury. Once and for all computers, as well as
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mobile phones, could afford only people of a certain social layer. Now such
things are the first necessities. The same can be said about English. He is taught
everything and everywhere: in schools, universities, in courses. And in our age
of digital technology, anyone can learn English on Skype without leaving home.
It means that any educated person is simply obliged to speak English, as he is
his key to further self-education and self-improvement. So now there are so
many organizations offering you to teach English. But do not think that doing it
is so easy. Learning any language is a long process, which requires certain costs,
both mental and financial.
And yet, learning English is worth it. Want to travel and not feel like a
white crow, but to communicate freely with people of different nationalities?
Want to become a student of a foreign university? Want a prestigious career
advancement career? Or maybe you want to work abroad? Tip one – learn
English. After all, you will still understand that 75% of the world's
correspondence is in English, 80% of the information on computers is also
stored in this language, and most international documents, articles, literary
works, and instructions are written in English. And we have not yet taken into
account the film industry and musical Olympus. American production films are
firmly established in our lives, and any pop performer considers it prestigious to
sing at least one song in English.
Knowledge of English in the modern world is a kind of window into the
world. With this language of international communication, you can achieve your
goals with new opportunities. And you will definitely understand that the
meaning of the English language is not exaggerated.
REFERENCES
1. http://engblog.ru/importance-of-english
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
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Дойч Т. Л.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У
ВИХОВАНЦІВ ГУРТКА ЗАСОБАМИ РАДІОПЕЛЕНГАЦІЇ Й
ОРІЄНТУВАННЯ
Спосіб життя – це соціальна категорія, що включає якість, уклад,
стиль життя. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я,
спосіб життя – це спосіб існування, заснований на взаємодії між умовами
життя і конкретними моделями поведінки людини. «Здорова» модель
поведінки для даних конкретних умов зменшує ризик виникнення
захворювань. Різні умови життя передбачають різні моделі «здорової»
поведінки. Спосіб життя формується суспільством або групою, в якій живе
конкретна людина.
Поняття «здоровий спосіб життя» можна визначити як стиль життя,
який характеризується прагненням особистості до гармонії тілесного і
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духовного, до гармонії відношень з самим собою, реальної природою і
соціальним середовищем, до створення стабільної психосоматичної
системи, що забезпечує фізичне, психічне та духовне функціонування.
На сьогодні найбільш гостро стоїть проблема охорони, зміцнення
здоров’я, формування здорового способу життя, попередження
захворюваності учнів шкільного віку та формування у них зневаження до
шкідливих звичок.
У дитини стандарти способу життя формуються поступово,
базується, головним чином, на зовнішніх прикладах, як реальних
(навколишні люди, перш за все, батьки, інші члени сім'ї, соціум в межах
навчального закладу), так і абстрактних (герої фільмів, книг, передач
тощо). Крім того, на сьогодні істотним чинником зовнішнього впливу є
реклама. Отже, у процесі формування стереотипів способу життя дитина
піддається безлічі зовнішніх впливів, які не завжди сприятливо впливають
на бажану поведінку.
Провідними чинниками, що перешкоджають здоровому способу
життя, у сучасної дитини і підлітка є: гіподинамія (відсутність потреби в
регулярних фізичних навантаженнях), недотримання гігієни харчування
(вживання в їжу, нерідко під впливом реклами, продуктів, що завдають
шкоди організму), куріння, алкоголь. Рідше підлітки схильні до впливу
наркотичних речовин.
Усе це завдає шкоди гармонійному формуванню організму дитини і
підлітка і сприяє схильності до захворювання. У зв’язку з цим особливого
значення набувають фактори, що сприяють формуванню мотивації
здорового способу життя, оскільки сама мотивація займає центральне
місце в підтриманні та збереженні здоров’я людини.
Під мотивацією здорового способу життя розуміють усвідомлення
людиною необхідності збереження здоров’я як основи для реалізації свого
потенціалу в різних сферах життєдіяльності, основи гармонійного
розвитку; виконання в зв’язку з цим тих чи тих заходів щодо збереження
та підтримання здоров’я; дотримання для цих же цілей принципів
здорового способу життя. При відсутності мотивації будь-які програми і
заходи щодо збереження здоров’я будуть малоефективними, або взагалі, не
результативними. Так, наприклад, якщо підліток не усвідомлює, що
паління шкідливе, не переконається (на особистому або сторонньому
прикладі) в цьому, малоефективними виявляться будь-які заходи щодо
боротьби з цією шкідливою звичкою. У той час як наявність мотивації
здорового способу життя істотно збільшує його шанси на успішність
повної відмови від куріння (не починати тютюнопаління або відмовитися
від тютюнової залежності).
Один з найбільш ефективних шляхів формування навичок здорового
способу життя – заняття дітей і підлітків у спортивних клубах і секціях, а
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саме, у гуртку спортивної радіопеленгації (СПР). Так, відомі психологи
спорту, зокрема, Дж. Дуд і Дж. Ніколс, вказують, що дослідження
мотивації спортсменів дозволить оцінити роль фізичної культури і спорту
та спортивної діяльності як чинників, які або сприяють оздоровленню, або,
навпаки, потенційно небезпечні для фізичного благополуччя суб’єкта
спортивної діяльності [1].
У сучасних умовах значну увагу приділяються розвитку дитячого та
юнацького спорту. На сьогодні близько 10–15% дітей і підлітків
систематично займаються спортом в секціях, спортивних клубах тощо. Під
час занять спортом людина набуває спеціальні якості, навички, знання і
вміння. У нього розвиваються і удосконалюються рухова пам’ять,
мислення, воля, здатності до саморегуляції, самоконтролю, самоаналізу і
самооцінці. Адже спорт – це особливий, специфічний вид діяльності
людини. У процесі фізичного виховання дитина вчиться регулювати свої
дії на основі зорових, дотикових, м’язово-рухових і вестибулярних
відчуттів, у нього розвивається рухова пам’ять, мислення, воля і здатність
до саморегуляції психічних станів. Мотивація дітей до занять в секції СПР
різна. Найбільш поширеним мотивом є прагнення реалізувати себе в
соціумі, в даному випадку – придбати авторитет серед ровесників за
рахунок хороших спортивних результатів, змагальний азарт, бажання
перемогти. Нерідко мотивом виступає бажання урізноманітнити звичний
спосіб життя за рахунок поїздок на тренування і змагання (як правило,
виїздів на природу, в ліс, в гори). Крім того, мотивом для занять у
спортивній секції, особливо в підлітковому віці, може виступати прагнення
до фізичного вдосконалення, розвитку та підтримці спортивної фігури.
Усі зазначені мотиви для своєї реалізації вимагають від дитини чи
підлітка гарної фізичної форми, що спонукає до здорового способу життя.
Наприклад, бажання показати хороші спортивні результати спонукає
дитину до регулярних тренувань, вдосконалення спортивних навичок, що,
у зв’язку зі специфікою УРП як спортивної дисципліни, забезпечує
регулярні фізичні навантаження на свіжому повітрі, прагнення регулярно
виконувати ранкову зарядку. Крім того, наочне негативний вплив таких
шкідливих звичок, як куріння і вживання алкоголю, на якість спортивних
результатів виступає переконливою причиною для відмови від них [1].
Слід також зазначити, що участь в зборах і змаганнях по СРП
нерідко вимагає проживання в умовах наметового містечка з самостійним
приготуванням їжі. Участь дітей і підлітків у приготуванні їжі, інтерес до
якого посилюється за рахунок нестандартних умов (наприклад,
приготувати їжу на багатті) при відповідному участю тренера або
керівника групи може виступати потужним фактором формування
здорових харчових звичок.
Основна роль тренера у формуванні здорового способу життя
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полягає в тому, щоб допомогти дитині або підлітку раціонального
вирішення практичних питань загальнооздоровчого, освітнього та
виховного характеру. У діяльності тренера по формуванню навичок
здорового способу життя слід виділити аспекти: фізкультурно-оздоровчий,
санітарно-гігієнічний,
харчування,
консультативно-діагностичний,
інформаційно-навчальний. У зв’язку з особливостями УРП як спортивної
дисципліни важлива роль тренера у виробленні навичок техніки безпеки,
зокрема, при бігу по пересіченій місцевості, використанні відкритого
вогню (багаття), знаходженні поблизу водойм тощо.
Однак однією з функцій тренера є і профілактика нанесення шкоди
здоров’ю юного спортсмена для досягнення сьогохвилинних спортивних
результатів. Так, дитина або підліток за участю на відповідальних
змаганнях або прагнучи поїхати на привабливе для нього тренувальне або
змагальний захід, може приховувати своє погане самопочуття, наявність
захворювання або травми. Значно рідше трапляються епізоди
використання стимуляторів, медикаментозних препаратів тощо. При
профілактичній роботі слід вказати юному спортсмену, що недотримання
вимог дбайливого ставлення до здоров’я не тільки спричинити шкоду йому
в перспективі (для дітей такий аргумент, як правило, не є достатньо
переконливим), але і призведе до неможливості участі в змаганнях в
найближчому майбутньому, негативно позначиться на безпосередніх
спортивних результатах і, в кінцевому підсумку, призведе до невиконання
індивідуальної мети самореалізації, яка була мотивом заняття спортом.
Таким
чином,
заняття
спортивної
радіопеленгації
при
кваліфікованому участю тренера виступають потужним фактором
формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків.
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Дудик Г. О.
СПОРТИВНЕ СВЯТО ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ДИТИНИ
20 листопада – Всесвітній день дитини. Офіційно це свято з’явилося
в 1954 році завдяки відповідному рішенню Генеральної Асамблеї ООН, яка
звернула увагу всього людства на необхідність досягнення
взаєморозуміння з дітьми та забезпечення благополучних умов для їх
життя.
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Майже афоризмом стали слова «Без свят не буває дитинства!».
Свята духовно збагачують дитину, розширюють її знання про навколишній
світ, допомагають відновлювати старі й добрі традиції, об’єднують і
спонукають до творчості.
Мета: Дати поняття учням про Всесвітній день дітей, акцентувати
увагу на проблемах дитинства планети, учити усвідомлювати єдність своєї
долі і долі Батьківщини; розвивати фізичні здібності; формувати
патріотичні почуття.
Обладнання: 2 команди (по 6-7учасників у кожній); аркуші з
прислів’ями, ручки, мішки, баскетбольні м’ячі, обручі, малюнки до
Всесвітнього дня дитини.
«Діти – се наш дорогий скарб,
се наша надія, се – молода
Україна» (Олена Пчілка)
Хід заходу
Ведуча: Доброго дня, дорогі друзі! Подія, яка зібрала нас усіх,
спонукає до теплих та добрих слів.
Ведучий: Діти – майбутнє кожної держави. На планеті живе
близько 2 млрд. дітей. Як найуразливіша частина суспільства, вони
потребують особливого захисту й піклування. Ставлення суспільства до
дітей, упродовж століть не завжди було однаковим.
Ведуча: У ранні періоди людської цивілізації чи не повсякденною
практикою було занедбання новонароджених та навіть їхнє вбивство.
Фактично до кінця періоду середньовіччя не було суспільної обізнаності
стосовно дитинства як окремої категорії.
Ведучий:
Що треба для щастя й усмішки дитини?
Щоб сонце ласкаве нас гріло щодня.
Оселя затишна й чуйна родина,
Мамина пісня щоб завжди жила.
Щоб зорі вночі у вікно зазирали,
Сади буйним цвітом цвіли навесні,
Ведуча:
Пташки від зорі до зорі щебетали,
Бажання збувались великі й малі.
Щоб небо не плакало з горя важкого,
Земля не здригалась від туги й жалю.
Бажаємо щастя простого й земного,
В добрі хочу бачить Вкраїну свою.
1. Привітання. Команди вітають один одного.
2. Естафета «Павучок»
Учасник у положенні в упор зігнувшись. Баскетбольний м’яч
знаходиться між колінами та животом. Учасник пересувається разом з
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м’ячем ногами вперед до позначки. Потім оббігає позначку і веде
баскетбольний м’яч однією рукою.
3. Інтелектуальний конкурс (потрібно дописати прислів’я)
Здоров’я – всьому голова.
Як про здоров’я дбаєш – так і маєш.
У здоровому тілі – здоровий дух.
Здоров’я не купиш ні за які гроші.
Здоровий не знає, який він багатий.
Бережи одяг, поки новий, а здоров’я – доки молодий.
Без здоров’я – нема щастя.
Здоров’я маємо – не дбаємо, а втративши – плачемо.
Було б здоров’я – все інше наживеш.
Найбільше багатство – здоров’я.
Хто добрих порад не слухає, той потім і на пальці дмухає, та пізно!
Ходи більше – проживеш довше.
Краще дихати свіжим повітрям, ніж пити ліки.
Вода все очищає.
Хвороба з брудом у дружбі.
4. Естафета «Стрибки в мішках»
Один з учасників залізає в мішок і стрибає на двох ногах всю
дистанцію. Повертаючись до своєї команди, віддає мішок і стає в кінець
колони.
5. Конкурс капітанів: Що потрібно людині для щастя?
На цей конкурс відводиться до 3 хв. Поки капітани пишуть, що таке
щастя, ведучі проводять гру з глядачами.
Загадки
1. Гарне я і запашне, роботяще змалку.
Люблять мене всі удень,
Люблять на світанку.
Кажуть, я даю красу,
І здоров’я, й силу,
Чистоту у дім несу,
Звуть мене всі …….. (мило)
2. Ліг в кишеню і вартую.
Плаксі, реві і бруднулі
Витру вранці струмки сліз,
Не забуду і про ніс. ……………(носовичок)
3. Маю 30 зубчиків
Для кучерів і чубчиків………….(гребінець)
4. Маю вигляд я і смак – нумо, поживися!
І без мене вам ніяк всім не обійтися!
Я не страва, не напій, та в роботі часто
З милом, щіткою дружу. Маю ім’я ………. (паста)
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6. Естафета «Ходьба на руках»
Нам потрібно двоє учасників, перший стає на руки, а другий тримає
його за ноги так йдуть і обходять до вказаного місця.
7. Творчий конкурс: «Мир дітям планети Земля!» «Хай щастю
дитини не буде кінця»
На окремих аркушах розрізані вислови, потрібно їх правильно та й
найшвидше зібрати командам.
8. Естафета «По купинам»
Стриб і стриб! І так щодня.
Ти стрибай, мов зайченя,
Вибігай, дружок, мерщій,
Покажи стрибок нам свій.
На підлозі крейдою намальовані купини. Завдання: перейти через
«Болото», стрибаючи по купинах до перешкод і назад. Будьте не тільки
спритними, а й уважними. Перемагає та команда, учасники якої швидко і
без помилок подолають дистанцію.
9. Естафета «Ціль»
М’ячиком для великого тенісу влучити у горизонтальну ціль.
Дається 5 спроб. Перемагає той, у кого кидки результативніші.
10. Естафета «Фінальна»
Учасник добігає до обруча, одягає на себе, біжить до позначки. Біля
позначки хлопчики віджимаються від підлоги 5 разів, а дівчата присідають
5 разів. Потім учасник біжить до своєї команди.
Ведуча: Змагання закінчено. Для підбиття підсумків і
нагородження переможців слово надається членам журі (підсумки,
нагородження).
Команда переможець визначається за найбільшою сумою балів, яку
вона набрала з усіх естафет. Кількість балів нараховується згідно
протоколу змагань.
Ведучий: Дорогі діти!!! Ви показали сьогодні кращі фізичні якості,
отримала заряд енергії, гарний настрій.
Дякую всім учасникам, болільникам, журі і тим, хто допомагав
провести ці змагання.
Разом: Хай щастить усім вам!!!
Дудка І. М.
ДИНАМІКА УТВОРЕННЯ ТА СФЕРИ ФУНКЦІЮВАННЯ
НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Науковий керівник –
старший викладач кафедри іноземних мов В. П. Коваленко
Мова як будь-який живий організм безперервно еволюціонує,
збагачуючись різноманітними мовними засобами. Найбільш рухомою та
гнучкою є лексична система мови, що змінюється динамічно та постійно
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разом із розвитком того чи іншого мовного колективу, відображаючи
зміни в суспільстві та сучасні тенденції.
Метою даної статті є дослідження причин виникнення неологізмів,
окреслення їхніх основних функцій і сфери функціонування,
обґрунтування значення найпопулярніших неологізмів англійської мови
останніх десятиліть.
Поява нового слова є результатом боротьби двох тенденцій –
розвитку мови та її зберігання. Неологізми найчастіше утворюються з
прагматичними цілями комунікації в конкретний момент часу, у
конкретній ситуації спілкування. Будучи здійсненням певного
комунікативного наміри, нові лексичні одиниці стають продуктом
дискурсу [4]. Поява неологізмів зумовлена екстралінгвістичними
факторами, такими як постійний розвиток суспільства, техніки та
технології, поява нових реалій, які потребують відображення у мові, а
також і суто мовними потребами [1, с. 127].
Однак розвиток номінативної функції мови відбивається не тільки в
розширенні й оновленні поняттєвої сфери віднесеності найменування, але
й у зміні способів номінації. Як відомо, в різні епохи мовного розвитку і в
різних мовах переважають різні типи створення номінацій. Необхідно
підкреслити, що номінативна функція мови розвивається не тільки в
результаті впливу соціолінгвістичних факторів й еволюції суспільноісторичного досвіду носіїв мови. Таким чином, зміна чи поява нових умов
у екстра лінгвальному просторі, нові стосунки між мовцями, галузі знань і
концепції вимагають відповідних змін у мові, які відображали б
навколишню реальність і внутрішній світ мовця, адже саме лексичний
склад є тим компонентом мови, якому притаманні постійні зміни, що
пояснюються новими когнітивними та комунікативними потребами мовців
[6, с. 48]. Крім того, лексика утворюється, головним чином, з власного
матеріалу шляхом словотворчих операцій і переосмисленням уже
існуючих одиниць. Афіксація, абревіація, телескопія, словоскладання та
конверсія залишаються основними способами створення морфологічних
неологізмів. Поява семантичних неологізмів регулюється дією закону
економії мовних засобів, що зменшує кількісний приріст лексичних
одиниць і спрямовує номінативну діяльність на вторинну номінацію – веде
до переосмислення вже наявних у мові номінативних засобів [1, с. 127].
Так, виникають слова MOOC 'long-distance course', vom 'vomit', hurry
sickness 'an urgent and persistent need to feel busy or productive', sight jogging
'visiting a foreign city by jogging around it'.
Л. Гильбер виділяє три фактори, що впливають на створення нових
лексико-фразеологічних одиниць:
• деномінатівний (необхідність позначити новий об’єкт);
• стилістичний (потреба в експресивно забарвленої мови);
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• тиск мовної системи (утворення потенційно можливих слів на
основі існуючих моделей) [2].
У своїй статті Д. Щипачова вказує на бурхливе зростання
міжнародної торгівлі та розповсюдження реклами, що було викликано
розвитком конкурентоспроможних галузей промисловості та підйомом
ділової активності. У цей же період саме англійська мова стала
розглядатися як мова міжнародного спілкування, а вплив англомовної
преси все більше й більше зростав. Сьогодні не виникає сумніву з приводу
того, що кордони англо-американського лінгвокультурного простору
вийшли далеко за межі англомовних країн у силу величезного охоплення
та впливу англомовних ЗМІ в сучасному світі. Розширення сфери впливу
англійської мови свідчить про інтенсивну інтеграцію та глобалізацію
англомовної молодіжної преси, що перш за все відбивається на протіканні
мовних процесів, рух мовної норми, якісний бік вживання [7].
Неологізми пов'язані практично зі всіма сферами сучасного
англомовного суспільства. У статті «Неологізми англійської мови XXI ст.»
Е. Кольцова пропонує 5 узагальнених тематичних груп / сфер
функціонування у семантичному плані:
• громадська і повсякденне життя, що включає назви різних явищ,
які виникли нещодавно й увійшли в ужиток предметів, звичок тощо: wine
o'clock 'an appropriate time of day for starting to drink wine'; cidery 'a place
where cider is made'; to binge-watch 'to watch multiple episodes of a television
programme in rapid succession'; fandom 'the state of being a fan of someone or
something'; showrooming 'the practice of visiting a shop or shops in order to
examine a product before buying it on line at a lower price'; omnishambles 'a
situation that has been comprehensively mismanaged'; sodcasting 'the practice of
play in musiс through the loud speaker of a mobile phone while in a public
place'; to mansplain 'when a man explains something to a woman in a manner
regarded as condescending or patronizing';
• комп’ютерні технології та соціальні мережі: selfie 'a self-portrait
photograph'; to rage-quit 'to angrily abandon an activity that has become
frustrating'; AFK (away from the keyboard); second screening 'the practice of
watching television while simultaneously using a smartphone, tablet computer,
laptop, or other screen device'; webisode an episode of a series distributed as
web television'; to pocket-dial 'accidental placement of a phone call while a
person's mobile phone is in the owner's pocket or handbag';
• соціально-економічна сфера: bedroom tax' a reduction in the amount
of housing benefit if the property has more bedrooms than is necessary for the
number of the people in the household'; Eurogeddon 'the catastrophic potential
financial collapse in the Eurozone '; squeezed middle 'the section of society
regarded as particularly affected by inflation, wage freezes, and cuts in public
spending'; crowdsourcing 'the practice where by an organization enlists a
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variety of freelancers, paid or unpaid, to work on a specific task or problem';
• суспільно-політична лексика: Brexit 'potential withdrawal of the UK
from the European Union'; occupy 'an international movement protesting against
perceived economic injustice by occupying buildings or public places and
staying there for an extended period of time'; hacktivism 'the subversive use of
computers and computer networks to promote a political agenda'; slacktivism
'actions performed via the Internet in support of a political or social cause but
regarded as requiring little time or involvement'; indyref 'independence
referendum held in Scotland';
• антропоцентричні номінації, що описують людей і їхні потреби,
розумові якості, погляди, переконання, стиль тощо: moblivious 'staring at
your phone whilst walking or driving and oblivious of your surroundings';
sapiosexual 'a sapiosexualis a person who finds intelligence a sexually attractive
quality in others'; adorkable 'unfashionable or socially awkward in a way
regarded as appealing or cute'; hangry 'being so hungry that the lack of food
causes a person to become angry and frustrated'; on fleek 'extremely good,
attractive, or stylish'; normcore 'a trend in which ordinary, unfashionable
clothing is worn as a deliberate fashion statement'; lumbersexual 'a young urban
man who cultivates an appearance and style of dress suggestive of a rugged
outdoor lifestyle' [5, с. 607–608].
Таким чином, сучасність неможливо уявити без якісного та
кількісного зростання відкриттів у різних сферах людської діяльності, де
виникають широкі можливості для поповнення лексичних систем мов,
відповідно, це дає потужний імпульс для опису та систематизації великого
потоку неологізмів, ідіом, словосполучень і значень [Щипачова]. Наведемо
приклади найуживаніших неологізмів останніх років у сфері технологій:
selfie – ось, що не потребує пояснення, хто з нас не фотографував сам себе
на телефон або планшет? Українською звично переводимо як «Селфі»;
digital hangover – означає почуття сорому, яке з'являється в людини, яка
добре повеселилася вчора на вечірці, а сьогодні спостерігає «компромат» в
Інтернеті. Так зване «цифрове похмілля»; cloud computing – можливість
зберігання даних й інформації на серверах, доступ до яких відкривається
через Інтернет. Українською нам цей термін відомий як «хмарне
зберігання даних»; phablet – термін, утворений від злиття двох слів –
«phone» і «tablet». Чи означає смартфон, який більше екраном звичайних
смартфонів, але все ж не такий великий, як планшет. У нас такі гаджети
ласкаво називають «лопатами»; gloatgram – фотографії в мережі
Інстраграм, що демонструють ідеальне життя їх автора, подорож чи їжу.
Українською це жартома можна перевести як «хвастограм»; iFinger –
реально існуючий термін, що означає палець, який ми спеціально
залишаємо чистим при їжі, щоб користуватися смартфоном або
планшетом; textretary – жартівливе слово, яке утворилося від «text» і
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«secretary». Так називають людину, яка друкує повідомлення за того, хто
знаходиться за кермом; digital detox – втомилися від нескінченних
соціальних мереж і «гугла»? Хочете провести час в реальному, а не
віртуальному світі? Саме цей процес проведення часу називається
«digitaldetox» або цифрова детоксикація; catfishing – спілкування в
Інтернеті часом викликає спокуса щось перебільшити чи прикрасити при
описі себе та свого життя. У такому випадку ви займаєтеся «catfishing»;
phone-yawn – явище, коли одна людина дістає мобільний, щоб, наприклад,
подивитися час, внаслідок чого всі навколишні люди також дістають свої
телефони. «Заразність» цієї дії порівнюють із позіханням; cyberstalking –
термін, що позначає процес віртуального переслідування або моніторингу;
child supervision – явище, коли діти, які добре знаються на сучасних
гаджетах допомагають батькам у їх використанні; pancake people –
покоління активних інтернет-користувачів, які на перший погляд знають
багато, але насправді все їх знання досить поверхневі [3].
Чи не менше, ніж у технологічній сфері, неологізми з'являються в
сфері побутової, наприклад: facepalm – мабуть, усім відоме слово, яке
виражає легкий ляпанець рукою по обличчю для вираження цілого спектра
емоцій, від роздратування до розчарування і навіть відрази. В українській
мові найчастіше говоримо просто «фейспалм», в окремих випадках можна
почути вираз «рука-обличчя»; dreamathon – напевно всім добре знайомий
термін, який означає процес, коли людина кілька разів вимикає будильник,
при цьому бачить новий сон до кожного наступного дзвінка; staycation –
ще один приклад поєднання двох слів – stay (залишатися) + vacation
(відпустка). Описує випадок, коли людина у відпустці нікуди не їде, а
залишається вдома; helicopter parent – так образно описують батьків, які
постійно стежать за своїми дітьми і не відходять від них на крок; bucket list
– словосполучення, яке означає список речей, які ви ніколи ще не робили,
але обов'язково хочете зробити за життя. Популярною фраза стала після
виходу фільму «The bucket list» або «Поки не зіграв в ящик»; stuffocation –
уже звичний метод злиття двох слів – stuff (речі) + suffocation (удушення).
Жартівливий термін, що означає така величезна кількість речей в будинку,
що стає важко дихати; me time – це словосполучення означає час,
витрачений на себе [3].
Отже, словниковий склад англійської мови є одним цілим і постійно
змінюється
та
поповнюється
новими
мовними
одиницями.
Найпоширенішими сферами виникнення неологізмів є насамперед ті, у
яких трапляються інновації, – сучасні технології, науковий прогрес і всі ті
нові, маловідомі події, які відбуваються в житті англійського суспільства,
тобто всі ті фактори, що й приводять до появи неологізмів. Велика
кількість неологізмів з’являється саме у сфері інформаційних технологій,
економіки та в повсякденному житті. Дослідження неологізмів і місце, яке
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вони посідають серед лексичних одиниць, обґрунтовує необхідність їх
практичного використання, вивчення у вищих навчальних закладах.
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Житнік Ю. В.
ОДНОКЛАСНИКИ.RU
(cценарій випускного вечора для 11-го классу)
Мета заходу: збереження шкільних традицій, надбань у межах
власного навчального закладу; розвиток почуття відповідальності,
згуртованості, навичок колективної взаємодії; виховання шанобливого
ставлення до педагогів школи.
Обладнання: для оформлення сцени намальована в помаранчевих
та зелених кольорах сторінка сайту «Однокласники», роздруковані фото
учнів класу та класних керівників, 50 повітряних кульок у такій же
кольоровій гамі.
Місце проведення: сцена селищного клубу.
Особливості проведення:
Захід розраховано на велику кількість учнів школи, випускників,
колективу школи та жителів селища;
Використання «живого звуку» під час виконання пісень;
У заході задіяно 65 учнів віком від 6 до 17 років, вокальний дует
«Табу» м. Дружківки, гості центра дитячої та юнацької творчості.
Звучать фанфари, за лаштунками звучать слова:
Сегодня ты уж выпускник!
Прекрасен молодости миг,
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Душа возвышенно воздушна
И веришь в завтра простодушно.
Сейчас свободен выбор твой,
И все желанья исполнимы.
Тебе не нравится покой,
И так душа еще ранима!
Со школой час пришел прощаться,
И чувства разные теснятся
Пройдет и год, и много лет,
Судьба на место всех расставит.
Одних, наверное, восславит,
Другим преграды понаставит!
И очень трудно дать совет,
И не найдешь порой ответ.
Но вы с судьбой своей играя,
Порою шишки набивая,
Не торопитесь отступать,
Дано лишь сильным побеждать!
Пусть будет ваша жизнь полна,
Теплом друзей окружена,
И личным счастием согрета,
И необычна, как комета!
(відкриваються куліси, звучить пісня у виконанні ведучих)
Пісня «Этот школьный звонок из пришлого»
Звучить легка, повільна музика. На фоні музики читаються слова:
Ведучий 1. Затихнуть пісні і почнеться урок.
Урок, на який не подзвонить дзвінок.
За парту не сядете так, як завжди,
Учитель з журналом не зайде сюди.
Ведуча 2. Учителька ваша не буде вже там
Десяток і двійок ставити вам.
І з того уроку не можна втекти
Й погану оцінку не виправити.
Ведучий 1. Перерв і канікул у нього нема,
Хоч може минути так літо й зима.
І не 45 він триває хвилин
А довгі роки не вгава його плин.
Ведуча 2. Урок цей для тебе, ти твердо затям,
І перший й останній – він зветься життя!
Ведучий 1. Шкільні вже дописані всі сторінки,
В доросле життя ви підете за мить.
Тільки вогонь, що палає в серцях
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Ви збережіть, ви збережіть!
Ведуча 2. Доброго вечора, дорогі друзі!
Маємо честь вітати Вас у цій залі.
Подія, яка зібрала нас всіх,
спонукає до теплих слів та щирих зізнань.
Ведучий 1. Сьогодні у наших випускників дуже пам’ятна подія, нехай
вони пронесуть її через усе життя.
Ведуча 2. Уроки, перерви, відповіді біля дошки, шкільні збори – більше
нічого не хочеться додати?
Ведучий 1. Так, шкільні роки швидкоплинні, вони проходять весело, якщо
клас дійсно дружний.
Ведуча 2. І кожен у цьому класі може з гордістю сказати – це мої
однокласники!
Ведучий 1. А от цікаво, що думають випускники за декілька годин до
випускного? Про що вони мріють?
Ведуча 2. А ми зараз дізнаємося. Уявіть, дві кращі подруги «он-лайн» на
сайті «однокласники» (Сценка випускниць)
Ведучі запрошують на сцену випускників. Звучить гімн
однокласників.
Ведучий 1. Зустрічайте оплесками випускників 20… року, 11–А клас
(Вихід з класними керівниками зі сцени)
(випускники спускаються зі сцени, у цей час ведучі зачитують
коротку характеристику про випускників у прозовій формі)
Ведуча 2. Класні керівники Алєксєєва Тетяна Василівна та Назаренко
Олександр Іванович!
Ведучий 1. Урочистий вечір, присвячений врученню атестатів про
загальну середню освіту випускникам 20… року оголошується
відкритим. Прошу всіх встати, звучить гімн України. (Звучить гімн
України)
Ведуча 2. Сьогодні хочеться пригадати, які ви були маленькі, а хочете
подивитися? Зараз все можливо. (вітання молодших класів)
Звучить пісня-переробка «Толи еще будет…» (учні молодших
класів дарують випускникам смайлики на згадку про дитячі роки)
Ведучий 1. Так, упродовж одинадцяти років було багато цікавих казок, які
завжди закінчувалися добре.
Ведуча 2. Та сьогодні дописується остання сторінка цієї казки, а
головними героями в ній були наші випускники.
Ведучий 1. Та ми не будемо гортати так швидко сторінки цієї книги.
Почнемо все по порядку .
Ведуча 2. Випуск 20… року – особливий! У першому класі ви були учні
ЗОШ № 14, а одинадцятий кінчаєте, як випускники НВК І–ІІІ ст.
№ 14, статус якого школа отримала в цьому році. І за кермом цього
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закладу стоїть енергійний і працьовитий керівник – наш директор,
Вовкотруб Н. В. Надаємо їй слово.
Звучить фонова музика, на сцену виходить директор.
Ведучий 1. На нашому святі присутні почесні гості ...
(Слово надається гостям)
Ведучий 1. 11 років минуло, ви стали дорослими людьми, але образ
першої вчительки назавжди залишиться в серці кожного учня .
Ведуча 2. Перші вчителі 11–А класу – Могила Людмила Олександрівна та
Токарєва Любов Василівна, запрошуємо їх до слова.
Звучить «Шкільний романс» у виконанні учителя початкових класів
Ільченко Ірини Леонідівни.
Ведучий 1. За ці одинадцять років у наших випускників різні предмети
викладало багато вчителів, але були люди, які з’єднували всі ланки
шкільного життя, прокладали місточки до серця кожного – це
класні керівники!
Ведуча 2. Класний керівник, наче батько або мати, усі ці роки піклувався
про вас. Ніщо так не зігріє серце, як пісня. І сьогодні, шановні
класні керівники, вона звучить саме для вас.
Співає дует «Табу» «Любовные истории»
Ведучий 1. Слово надається класному керівнику 11–А класу Алєксєєвій
Тетяні Василівні.
Просимо вас на сцену!
(Виступ класного керівника)
Співає випускниця – Н. Лаврушина «Випускной»
Ведуча 2. Уже завтра для вас, дорогі випускники, після сходу сонця
почнеться нове життя . Але пам’ятайте, що поруч завжди міцне
плече любого тата та безкінечна любов матері.
Ведучий 1. Це ті люди, які подарували вам найцінніше – життя, ті люди,
які вас ніколи не зрадять і підтримають вас у всьому, пам’ятайте
про це. За давньою легендою, щоб у подорожуючого була легка
дорога, його на порозі домівки батьки благословляли хлібом,
вважається, що тоді шлях буде легким та м’яким, наче коровай.
Ведуча 2. Слово надається батькам, запрошуємо їх на сцену.
(Піднімаються батьки)
Ведучий 1. А зараз скуштуйте, будь ласка, коровай, яким вас благословили
батьки.
(Звучить пісня про батьків: А. Дудкевич «Молитва батькам»)
Ведучий 1. Одинадцять років продовжувався нелегкий шлях наших дітей
до цієї події, і ось ми з радістю можемо сказати: «Ця урочиста мить
настала!»
Ведуча 2. На сцену для вручення атестатів про повну загальну середню
освіту запрошуємо директора НВК № 14 Вовкотруб Н. В. та
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заступника директора з навчально-виховної роботи Ганевську М. А.
(Вручення атестатів)
Ведучий 1. Ну що ж, атестати вже в кишенях, попереду все життя!
Ведуча 2. На сцену для надання клятви випускника запрошуються
випускники 11–А класу Лаврушина Наталія та Шах Євген.
(Звучать урочисті фанфари)
Ведучий 1. Ви отримали атестати, склали клятву, і тепер ви вже не учні, а
дорослі люди, і на підставі цього я запрошую випускників для того,
щоб вони могли сказати слова вдячності своїм учителям.
(Вихід на сцену випускників)
1. Учителя, хочется сказать вам огромное спасибо и низко
поклониться за доброту, терпение и ласку, за понимание, за то, что
научили жить в реальности.
2. Спасибо за то, что часто закрывали глаза, если нет дневника или
домашнего задания, за частые опоздания на нулевой урок, за все то, что
можно было исправить.
3. Спасибо, дорогие учителя, за огромный багаж знаний, который
мы впитали за 11 лет школьной жизни. Они давались нам нелегко, а в
награду за труд мы получили аттестат зрелости.
4. Мы сегодня уходим со школы навсегда и отныне мы в ней гости.
Нам лишь хочется, чтобы о нашем классе остались самые лучшие
воспоминания, самые яркие впечатления, а наших сердцах – частичка
вашей души!
5. И сегодня мы низко кланяемся вам и говорим огромное спасибо
за все.
Звучить пісня випускників. Скрябін «Школа» (вручення квітів
вчителям під час виконання пісні)
Співає педагог-організатор Ю. Житнік «Две дороги» (під час
виконання пісні пипускники показують інсценізацію на сцені)
Ведуча 2. А зараз настає момент, коли сльоза на очах заблищать у
кожного, тому що за мить випускники виконають свій довгожданий
шкільний вальс.
Ведучий 1. Шановні випускники, запрошуємо вас на сцену.
Випускники виконують вальс «Когда уйдем со школьного двора»
Ведуча 2. Вітаємо ще раз усіх, хто був причетний до цієї урочистої події –
учителів, батьків, випускників!
Ведучий 1. Бажаємо успіхів у всьому. Урочистий вечір, присвячений
врученню атестатів випускникам 20… року оголошено закритим.
Ведуча 2. Звучить Гімн України, просимо всіх встати.
Ведучий 1. Щасливої дороги, дорогі наші випускники!
Ведуча 2. Хай щастить! Дякуємо за увагу!
Звучить пісня Азарова «Школа».
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Жуманова О. О., Наріжна Л. М.
КЕЙС-МЕТОД І ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Мета навчання студентів у ВНЗ – це насамперед підготовка
висококваліфікованих фахівців зі знаннями, уміннями й навичками, які
забезпечать їм конкурентоспроможність на ринку праці. Знань стало так
багато, а професійні навички стали настільки різноманітними, що їх
неможливо передати у повному обсязі в межах традиційних методів. У
зв’язку з цим виникає потреба у використанні нових методів навчання. До
числа таких методів відноситься кейс-метод (case-study) або метод
ситуаційного навчання, що стає усе більше популярним у системі освіти.
Кейс-метод дозволяє зацікавити студентів у вивченні конкретного
предмета, зокрема іноземної мови; сприяє активному засвоєнню знань із
підбору та аналізу інформації; розвитку аналітичних , практичних навичок,
творчих та комунікативних, соціальних та рефлексивних навичок [4].
Сутність кейс-методу (case-study) полягає в аналізі конкретних
практичних ситуацій. Метод кейсів можна назвати методичним та
ментальним переломом в освіті, який набирає все більшої популярності
навчання у ВНЗ. Його використання передбачає перехід від методу
накопичення знань до діяльнісного, практико-орієнтованого підходу
відносно реальної діяльності студента. Мета кейс-методу – навчити
студентів аналізувати інформацію, виявляти ключові проблеми, вибирати
альтернативні шляхи рішення, оцінювати їх, знаходити оптимальний
варіант і формулювати програми дій. Поняття «case» в перекладі з
англійської мови означає «подія», відповідно в навчанні – це події, які
реально відбулися в певній сфері діяльності і є основою для обговорення в
академічній групі під керівництвом викладача. У більшості випадків при
використанні кейсу учасникам попередньо надається можливість
ознайомитись із переліком обставин, підґрунтям яких є реальні чи уявні
ситуації. Опис цієї ситуації одночасно висвітлює не лише конкретну
практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, які треба
засвоїти під час її розв’язання [3].
Розглядаючи сутність кейс-методу, В. Платов виділяє наступні
ознаки, що уможливлюють відрізнення його серед інших методів
навчання:
 наявність моделі соціально-економічної системи, стан якої
розглядається в деякий момент часу;
 колективне вироблення рішення;
 багатоальтернативність рішень;
 єдина мета при виробленні рішень;
 наявність системи групового оцінювання діяльності;
 наявність керованої емоційної напруги студентів [1].
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Розрізняють «польові» (засновані на реальному фактичному
матеріалі) і «крісельні» (вигадані) кейси.
У структурованому (highly structured) «кейсі» – мінімум інформації.
Для вирішення застосовують певну модель або формулу. У таких завдань
існує оптимальне рішення.
«Маленькі начерки» (short vignettes) містять 1–10 сторінок тексту і
1–2 сторінки додатків. Вони знайомлять з ключовими поняттями, при
розборі треба спиратися на свої знання.
Великі неструктуровані «кейси» (long unstructured cases) обсягом до
50 сторінок – найскладніші. Інформація в них дуже докладна, у тому числі
і непотрібна, а необхідна може і відсутня.
Досліджуючий «першознайдені кейси» (ground breaking cases)
повинен запропонувати нове рішення.
Проблемні кейси покликані навчати стратегіям оволодіння складними,
важкими, але типовими професійними ситуаціями, які мають напрацьовані
способи рішень і представлені в досвіді професіоналів; проектні кейси
служать меті розробки рішень або підходів, що дозволяють організувати
контроль над ситуацією, що створилася; отриманню варіантів дій у
ситуаціях, не представлених в доступній літературі і не мають
загальновизнаних варіантів рішень.
Навчання вести дискусію, висловлювати свою точку зору,
аргументувати, доводити, заперечувати може відбуватися на заняттях з
іноземної мови на основі невеликих кейсів. Презентація рішення може
бути представлена як в усній, так і в письмовій формі. Після усної
презентації викладач іноземної мови організовує обговорення виступу,
направляючи його в необхідне русло за допомогою питань. На цьому етапі
відбувається аналіз і рефлексія спільної діяльності, основним завданням
якої є прояв освітніх і навчальних результатів роботи з кейсом, аналіз
ефективності організації уроку з іноземної мови, постановка задачі для
подальшої роботи. Викладач іноземної мови завершує дискусію і аналізує
процес обговорення ситуації і роботи всіх підгруп [5].
Кейс-метод або метод ситуаційних вправ є інтерактивним методом
навчання, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної
практичної діяльності спеціалістів. Він сприяє розвитку винахідливості,
вмінню вирішувати проблеми, розвиває здібності проводити аналіз і
діагностику проблем, спілкуватися іноземною мовою.
Кейс – це події, які реально відбулися в певній сфері діяльності і які
автор описав для того, щоб спровокувати дискусію іноземною мовою в
навчальній аудиторії, підштовхнути студентів до обговорення та аналізу
ситуації, до прийняття рішень.
Мета методу кейс-стаді – поставити студентів у таку ситуацію, за
якої їм необхідно буде приймати рішення. Студенти мають визначити
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істотні й другорядні факти, вибрати основні проблеми і виробити стратегії
та рекомендації щодо подальших дій. Акцент робиться на самостійному
навчанні студентів на основі колективних зусиль. При цьому роль
викладача зводиться до спостереження і управління дискусією студентів.
Студент, який готується до обговорення кейсу в аудиторії, має
вивчити факти, зробити висновки з даних фактів, оцінити альтернативи дій
в даній ситуації і зробити вибір на користь того чи іншого плану дій. Більш
того, студент має бути готовим представити свої думки іноземною мовою
під час обговорення в аудиторії, відстояти свої погляди і, в разі
необхідності, переглянути початкове рішення. Студент має усвідомлювати,
що користь від кейсу він може отримати лише в тому випадку, якщо він
буде брати активну участь у дискусії [5].
Під час розв’язання кейса студент не тільки використовує отримані
знання, але й виявляє свої особисті якості, зокрема уміння працювати в
групі, а також демонструє рівень бачення ситуації та рівень володіння
іноземною мовою. Причому активність роботи кожного, хто навчається за
цією методикою, залежить від багатьох факторів, основними з яких є
кількісний і якісний склад учасників, організаційна структура підгрупи, її
розміщення, загальна організація роботи з кейсом, організація обговорення
результатів, підведення підсумків.
Використання методу Case-study на заняттях з англійської мови
дозволяє вирішувати завдання розвитку творчого та критичного мислення
студентів, умінь самостійно конструювати свої знання й застосовувати їх
для вирішення пізнавальних і практичних завдань, орієнтуватися в
інформаційному просторі, аналізувати і актуалізувати отриману
інформацію, оскільки в різні моменти пізнавальної, експериментальної,
прикладної, творчої діяльності студенти використовують сукупність всіх
перерахованих інтелектуальних навичок і вмінь.
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Зацепа Н. С.
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ХУДОЖНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ
ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ – XXI століть
Науковий керівник –
доктор наук із соціальних комунікацій, професор О. Л. Біличенко
Розглядаючи особливості взаємодії художньої літератури та системи
комунікацій ми виходимо з особливої та конкретної соціокультурної
ситуації, що включає певні форми усвідомлення поняття самого
суспільства. Дослідники умовно виділяють три типи розуміння
європейського суспільства, що включає і фази руху або розвитку соціуму.
Перший тип – це коли соціум дорівнюється «вищому» суспільству,
аристократії та освіченим представникам третього стану, які орієнтуються
на їх літературні уподобання.
Другий тип – власне громадянське, або буржуазне суспільство, для
якого характерні:
– трансформація статусно-ієрархічних відносин в мобільні
структури соціальних позицій, відкритих для досягнення мети;
– сформованість ідеології розвитку різного типу, зокрема, прогресу
просвітництва, індивідуального вдосконалення, соціальних та культурних
утопій;
– поява прошарку вільних інтелектуалів, які професіоналізуються
на узагальненому визначенні смислу реальності, критиці існуючого ладу,
висуненні та раціоналізації реформаторських ідей в просторі соціуму, що
формується разом з ними.
Третій тип втілює уявлення про суспільство як сучасне, розвинуте,
цивілізоване та масове.
Таким чином, художня література в усій повноті її соціальної та
культурної значущості має свої функціональні та хронологічні межі, в яких
утворюються специфічні стосунки інтелектуалів з центрами влади і
підтримки, структурами літературного ринку та автономними інститутами
культурної репродукції суспільства з друком, університетами, школами. В
цих умовах в основних своїх параметрах формується соціальний інститут
літератури, коли виникає мережа соціальних і культурних посередників.
Саме в цьому контексті і утворюється ядро літературної культури та
літературної традиції, ідеологія літератури як основного засобу
літературної комунікації, класики як відтворення «духу» суспільства,
народу, нації. В цих межах існує національна література та постаті, якими
вона представлена та які невіддільні від літературної свідомості. Художня
література супроводжує їх на переламних етапах, визначає проблематичні
межі літературної культури як цілого, межі її значущості. Тобто ця
метафорика «початку» та «кінця» літературної епохи діє як особливий
механізм внутрішньої, символічної інтеграції літератури, культури та
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суспільства.
Як відомо, література, відображаючи характер засвоєння духовних
цінностей, показує всі зміни в культурі нашого суспільства. А культура
переживає внутрішньо-світоглядні зміни. В ній відбувається боротьба
символів, структур, стилів, світобачень та ціннісних орієнтацій.
Протягом ХХ століття вітчизняна література переживала і високий
підйом (Срібний вік, 20-ті роки, період «відлиги») і нищівні втрати (кінець
30-х років, межа 40-50-х років). Але вона була багата на таланти, дала
геніальні твори, вразила нечуваною інтенсивністю творчих пошуків,
різноманітністю естетичних програм і художніх тенденцій. Але,
незважаючи на строкатість, можна визначити художні координати, які
відповідали масштабам та динаміці літературного століття. Такими
координатами можуть виступати тільки видатні художні системи, що
реально існують в літературному процесі. І тоді історія літератури
виступає історією художніх систем в їх внутрішньому розвитку, у
взаємозв’язках та стосунках із зовнішніми факторами.
Будь-яка діяльність людської особи здійснюється в певному
культурному контексті. Культура становить різновид спільноти, але, з
іншого боку, її джерелом є власне діяльність людської особи. За нашим
переконанням соціокомунікаційна функція художньої літератури полягає в
тому, що взаємодія цієї надіндивідуальної структури та особи виступає
мовою, тобто гарантом комунікативного обміну між учасниками цього
процесу. Спільнота завжди існує і люди завжди в ній функціонують, коли
спілкуються, коли розуміють один одного, оскільки спільнота є
спільнотою розуму, а відтак розуміння, вписане у структуру людства – це
спільне мислення, що об’єднує між собою мова, яка є не тільки
структурою ефективної історичної свідомості і становить систему знаків
спілкування, тому, що слова означають комунікативну спільність. Слово –
це обрій, на якому з’являється комунікація, яка наново накреслюється
черговою появою слів.
Текстова природа гуманітарних наук обумовлює деякі особливі
ознаки, характерні для всіх гуманітарних наук і які є одночасно тими
відмінними ознаками, що невластиві природничим та суспільним наукам.
До таких ознак належить і принципова неможливість розгляду текстів
художньої літератури поза соціокультурними умовами, без врахування
яких вони втрачають свою значущість.
Будь-який художній текст, створений в той, або інший момент часу,
в певному просторі, письменником, який представляє ту або іншу країну
може розглядатися як невід’ємна частина спільного ментального процесу,
характерного для комунікаційного середовища, яке існує в певний момент
часу. Ця кількість таких текстів може говорити про масштабні тенденції
розвитку та існування даного суспільства.
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Останні десятиліття ХХ століття були відзначені подіями, які суттєво
трансформували сучасну соціокультурну реальність. Це активне
входження в життя суспільства новітніх інформаційних технологій,
формування і розповсюдження надзвичайного типу світовідчуття та
розумового настрою, які були концептуалізовані в загальному понятті
«постмодернізм». Це визначення, навіть своєю назвою підкреслює розрив з
попередньою епохою, яка була орієнтована на розум як мірило всіх явищ і
цінностей.
Але якщо в 60-і роки ідеї про комунікаційне суспільство відзначав
характер футурологічних прогнозів, то в ході вдосконалення електронної
техніки та цифрових технологій, більшість з передбачуваних подій набули
свого реального втілення. В своїй сукупності ці досягнення корінним
чином змінили життя суспільства, не тільки висунувши на передній план
інформаційну діяльність, але й ускладнивши і трансформувавши світ так,
що усвідомити його в межах традиційних підходів стало доволі важко. Ці
зміни необхідно розглянути крізь призму світоглядних трансформацій.
Зараз відбувається формування основних світоглядних принципів, що
корелюються з типом світовідчуття, яке розповсюджується в
комунікаційному просторі.
Закономірним наслідком загальносвітових культурних процесів, що
відбувалися в 1950-1960-ті роки, стало поступове знищення
літературоцентристських тенденцій, в наслідок чого було протиставлено
авангард і класику, генія і ринок, елітарне і масове, коли література
остаточно втратила принципову гостроту і культуротворчий смисл.
Як вже зазначалось, наш час – перехідний період від документальної
«паперової» комунікації до електронної «безпаперової» комунікації.
«Інформатизований» соціум, тобто інформатизоване, постіндустріальне
суспільство
повинно
кардинально
відрізнятися
від
«літературоцентричного» індустріального суспільства.
В цей історичний період, з одного боку, відбувається панування
масової культури, воно стає все більш відчутним, а з іншого боку,
відбуваються процеси активної дивергенції протилежних шарів культури,
стратегії і механізми масової культури активно засвоюються культурою
елітарною, а масова позичає форми й образи високої культури, саме
«ринок» виступає єдиним джерелом легітимних функцій, найбільш
повноцінним стає саме поле масової культури, що викликало стратегії
адаптації заради цільних практик для широких аудиторій.
Статистика свідчить про приземленість сучасної людини,
стандартизацію її мислення і поведінки, примітивізацію розвитку духовних
потреб та естетичних почуттів, орієнтацію багатьох людей на примітивну
молодіжну субкультуру. З’явився масовий тип людини, яка переступає
через моральні норми, не знає відповідальності перед сьогоденням і
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майбутнім, перед людьми і совістю. Це багато в чому пояснюється тим, що
наприкінці ХХ століття відбувся нечуваний культурний розрив, розпався
зв’язок між традиціями, людьми, епохами, культурами.
Кризову гостроту соціокультурної ситуації в Україні посилюють як
внутрішні, так і зовнішні чинники; серед останніх – процеси глобалізації,
що загрожують національній культурі.
Парадоксальною
особливістю
сучасного
соціокультурного
середовища є те, що з одного боку, визнається культура як обов’язкова
умова розвитку світу, з іншого – ігноруються її потенційні можливості,
звужуючи культурний простір. Внаслідок чого зникають високі світоглядні
прагнення особистості, посилюється процес духовного зубожіння та
занепаду внутрішнього світу людини.
Характерною ознакою кризового стану культури в нашій країні є
стрімке падіння інтересу до літератури як до джерела пізнавальної та
естетичної інформації.
Зараз через нівеляцію літератури як духовного продукту
відбувається нівеляція основоположних традицій національної духовності.
Відчуження читача від літератури, зокрема молоді, спричиняє порушення
гармонійного зв’язку душі та слова.
Література як найзмістовніше з усіх видів мистецтв та як мистецтво,
що віддзеркалює духовне життя суспільства, глибоко та різноманітно
впливає на вітчизняну культуру. Цей процес ніколи не був однобічним –
література вбирала в себе ідеї та світовідчуття, що народжувалися
культурною епохою. В структурі ціннісних орієнтирів значно знизився
статус духовності; місце духовних потреб займають особистісні цінності,
спостерігається криза ідеалів. Через нівеляцію літератури як духовного
чинника відбувається і нівеляція основоположних традицій національної
духовності.
Іванов С. Ю.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ В СІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
Людина – це суспільна істота! Людина завжди мріяла спілкуватися,
передавати свої знання іншим та створювати нове для суспільства. На
сьогодні всі ці мрії майже збулися. Сучасний науково-технічний прогрес
змінив сьогодення та майбутнє в спілкуванні та розвитку людини.
Винайдено дуже багато різних нових приладів, пристроїв, ґаджетів,
які майже обігнали свій час. Але ці прилади без людини нічого на значать,
якщо вони не використовуються для отримання знань, спілкування,
винайдення нового. Творча людина, саме учитель – ось що на сьогодні є
основою сучасного закладу освіти. Учитель, який знає та вміє
використовувати, застосовувати, налагоджувати сучасне обладнання для
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уроків, виступів, демонстрацій та інших потреб навчання.
На сьогодні сучасні пристрої такі як смартфони, планшети, ноутбуки
потребують нового методичного підходу використання їх під час
навчально-виховного процесу. Але існують і інші проблеми для
інформатизації освітнього простору закладу освіти: з технічного боку
потрібно використати 2–3 лінії високошвидкісного інтернету не менш
100 Мб/с, необхідність у сучасних комп’ютерних класах, які будуть
оновлюватися кожні 5–7 років, наявність 5 мультимедійних комплексів у
школах в яких навчається до 300 учнів, кожен клас повинен мати сучасний
ноутбук або комп’ютер та проектор, розробка необхідного прикладного
програмного забезпечення для кожного предмету. Це ідеальний погляд на
сьогоденну сучасну школу. Але школи можуть бути як міські так і сільські,
вони розв’язують однакові задачі по навчанню та вихованню молоді, однак
погляди на життя у них різні.
Українське село – це тихе мирне життя, де виховують у дітей в
першу чергу любов до рідної землі її обробки, любов до природи,
виховання народних традицій, де кожен мешканець знає свого сусіда, а
також всіх інших селян, і час навіть іде по іншому. У кожному селі існують
бібліотека, клуб, храм, дитячий садочок однак центром культури, освіти,
виховання є школа. «Після хліба найважливіше для народу – школа»
зазначав видатний французький діяч Ж. Дантон.
Сучасне українське село – це вперш за все сучасна українська
сільська школа. Прогрес дуже повільно доходить до сільських районів ніж
до міст, і основною проблемою є людський ресурс, який є консервативним,
відсутність потрібних знань та вмінь, страх перед чим, то новим, що
змінює звичне життя. Сучасне життя стає більш швидким, складним що
потребує нових знань які може дати школа, та підштовхнути як
учнів,педагогів так і батьків до технічного прогресу.
Пріоритетність даної проблеми є Національна стратегія розвитку
освіти в Україні на період до 2021 року, яка здійснює формування
безпечного освітнього середовища, інформатизації освіти, вдосконалення
інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки2.
Інформатизація освітнього простору сільської школи – є система яка
складає можливості поштовху до вивчення нового не тільки учасниками
навчально-виховного процесу але і іншими мешканцями села. Це система,
яка упорядковує інформацію за різним темами, поліпшує доступ до
інформації всіх учасників навчально-виховного прогресу. Основними
проблемами інформатизації освітнього простору закладу освіти є: технічна
сторона (сучасні комп’ютерні системи та прилади, програмне забезпечення
та інше); методика викладання предметів по новому з використанням ІКТ
та віртуальними курсами; людський ресурс (знання, вміння, бажання
тощо).
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Система інформатизації освітнього простору дозволяє побудувати
умовно групи здобуття нових знань та спілкування: «учень – учень»,
«вчитель – учень», «вчитель – вчитель». У цій системі яскраво виглядає
учитель як тьютор – провідник до нових знань, а не джерело знань як в
давнину. Такий вчитель-тьютор постійно навчається та розвивається, за
власним фахом та в різних областях.
Основними напрямками інформатизації освітнього простору в
сучасній сільській школі є:
– створення єдиної локальної мережі школи, яка б також поєднувала
адміністративні та культурні центри села;
– впровадження ІКТ у навчально-виховний процес;
– вільний доступ до інформації всіх учасників навчально-виховного
процесу;
– створення різних баз даних школи, які поєднані з районним та
обласними базами даних ( підручники, облік вчителів, облік учнів ін..);
– створення єдиної мережі спілкування за потребами та обміну
досвідом з іншими ЗНЗ району, області, країн;
– використання в управлінні школи, плануванні, керівництві та
контролі;
– захист інформації та розмежування рівня доступу до системи для
учасників навчально-виховного процесу;
– організація дистанційного навчання для всіх учасників навчально
– виховного процесу;
– участь у конкурсах, квестах та олімпіадах;
– ведення шкільного сайту та блогів вчителів;
– створення електронного документообігу;
– введення додаткового адмінперсоналу для обслуговування
технічних засобів та віртуального простору школи.
Вивчення проблеми розвитку, систематизації та адекватного
застосування комп’ютерних технологій навчання засвідчує недостатню її
наукову й практичну розробленість [1]. Аналізуючи досвід інформатизації
загальної середньої освіти як практичну реалізацію ідей, концепцій,
проектів і моделей упровадження ІКТ-технологій в освітній процес, можна
виявити приклади ефективного їх використання. Зокрема, постійне
зростання сфер застосування ІКТ в освіті вчителями й учнями, підвищення
зацікавленості користувачів до онлайн-контенту та посилення його ролі у
процесі навчання. Автори проаналізованих наукових джерел окреслюють
коло проблем, розв’язання яких надасть нового поштовху розвитку ІКТ в
освітньому процесі, що стосується поліпшення якості навчальних онлайн
матеріалів, зміцнення технічної бази навчальних закладів, вільний доступ
до ІКТ, підготовки вчителів до оволодіння комп’ютерною грамотністю
тощо [3].
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Педагоги
мають
можливість
ефективно
використовувати
комп’ютеризовані предметні кабінети у навчальному процесі,
організовувати проектну діяльність учнів (виконання проектів з різних
предметів із використанням ІКТ), забезпечувати їм інформаційну
підтримку під час підготовки творчих робіт.
Схема інформатизації освітнього простору навчального закладу

Інформатизація освітнього середовища сучасного сільського закладу
освіти вперш за все залежить від застосування нових інформаційних і
мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі, масової
комп’ютерної грамотності і сформованості інформаційної культури,
вміння використовувати засоби інформаційних технологій від смартфона,
комп’ютера та комп’ютерних мереж, застосування програмного
забезпечення, вміння виявляти корисну інформацію та ефективно її
використовувати. Це дає змогу підвищити ефективність навчальновиховного процесу, сприяє вдосконаленню професійної майстерності
педагога та розвитку компетентної особистості учня.
Отже, застосування нових інформаційних і мультимедійних
технологій у навчально-виховному процесі, зокрема сучасних електронних
навчальних матеріалів, поряд із традиційними дає змогу підвищити його
ефективність, сприяє вдосконаленню професійної майстерності педагога та
розвитку компетентної особистості учня.
ЛІТЕРАТУРА
1. Андрушенко В., Олійник П. Інформаційні технології в системі інноваційної
освіти. Вища освіта України. 2008. №3. С. 5.
2. Вислови про школу – [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://dovidka.biz.ua/vislovi-pro-shkolu/
3. Димарський Я. М., Давіскіба О. В. Навчальний діалог у системі «учитель–
комп’ютер–учень» як засіб реалізації педагогічної взаємодії засобами педагогічних
141

Перспективні напрямки сучасної науки та освіти. Випуск 10. Ч. 1
технологій навчання. Освіта Донбасу. 2009. № 6. С. 8.
4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/344/2013

Казаков И. Н., Сухомлин А. С.
РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ И МОДЕРНИСТСКИЕ
ТЕНДЕНЦИИ В НОВЕЛЛЕ М. БУЛГАКОВА «МОРФИЙ»
В 20-е годы ХХ века очень продуктивным оказалось синтезирование
различных литературных тенденций. В литературоведении говорится о
синтезе романтизма и натурализма в творчестве И. Бабеля, романтизма и
импрессионизма в новеллистике Б. Лавренёва, натурализма и
экспрессионизма в творчестве Е. Замятина.
В этом отношении показательна новеллистика М. А. Булгакова.
Рассмотрим, как взаимоотносятся несколько художественных структур,
которые использует автор в новелле «Морфий». Автор творчески
переосмысляет
принципы
психологизма
и
социальной
детерминированности, ломает традиционные представления о характере. В
новелле «Морфий» возникает удивительный сплав нескольких
художественных систем.
Продолжая исследование субъективного мира человека, в данном
рассказе М. Булгаков выбирает исповедально-репортёрскую манеру
повествования и делит её на две составляющие. Писатель пытается
совместить две эмоционально-оценочные точки зрения, чему способствует
избранная форма «рассказа в рассказе». Автор создаёт систему мышления,
в которой задействованы дистанцированное восприятие авторарассказчика, доктора Бомгарда, от чьего лица ведётся обрамляющее
повествование, и субъективно-личного видения мира рассказчикаперсонажа, доктора Полякова, чья исповедь предстаёт перед читателем в
форме дневника. Такая субъектная организация, выбор человека больного,
наркомана в качестве главного субъекта сознания, совмещение эпической
и дневниковой формы изложения даёт возможность сочетать в структуре
рассказа разные способы сообщения: повествование, медитацию,
действование, расширить горизонты художественного пространства,
мотивировать динамику событий спецификой субъективно-болезненного
сознания. Открывается перспектива нового пластического решения,
возникающего где-то на пересечении реалистической, романтической и
модернистских методологий. Дневник позволяет проникнуть внутрь
сознания, достичь максимального самораскрытия. Но в отличие от
художников авангардистского направления, писатель не стремится
полностью освободиться от мира и быть предоставленным самому себе.
В рассказе «Морфий» русская реалистическая традиция соединяется
с модернистскими тенденциями с их опорой на подсознательное,
пограничные ситуации между понятиями, в реализме традиционно
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полярными: разумом и абсурдом, нормой и патологией, сном и явью,
жизнью и смертью.
При внешней обыденности в произведениях М. А. Булгакова мир
предстаёт в состоянии опасного для жизни напряжения, возникающего по
причине столкновения в нём взаимоисключающих начал. Эта
оппозиционность в некоторой степени сродни романтической: полюсными
оказываются мечты героев и беспощадная, отторгающая реальность. Но
мечта соотносима с представлениями не об абстрактной идее, а о жизни,
полной смысла и добрых чувств, основанной на любви и осознании
собственной необходимости. Специфика этого синтетического способа
освоения действительности в том, что, акцентируя внимание на
отклонении от нормы, писатель как всегда, при этом постоянно пытается
соотнести его с гармонией, «высекая» её крупицы внутри образовавшегося
хаоса.
Герой Булгакова – не изначально «созерцатель». Большая часть его
жизни проходит в мучительных попытках обретения смысла собственного
предназначения и мироустройства в целом. Но законы логики бессильны в
алогичной действительности. Человеку предоставляется участь постигать
мир непременно ценой невероятных потерь. Привычные ценности
рушатся,
благородство
оказывается
уделом
прошлого.
Такая
действительность рождает страх и делает его не одномоментным, а
постоянным ощущением, общим для булгаковских героев: «Шорохов
пугаюсь, люди мне ненавистны во время воздержания. Я их боюсь» [1,
с. 172], «Боль, ужас, тьма» [1, с. 163] – симптомы самой действительности,
очень точно ощущаемые Поляковым.
Это видение мира глазами морфиниста. Под это состояние
Булгаковым подводится очень мощная реалистическая база. Доктор
страшится превращения в бесчувственную посредственность, он
переживает действительность, болея, он – безумен: «По сути дела это не
дневник, а история болезни» [1, с. 164]. Сама реальность предстаёт
безумной, больной, мучительной: «Да почему, в конце концов каждому
своему действию я должен придумывать предлог? Ведь действительно это
мучение, а не жизнь!… Жизнь? Смешно!» [1, с. 173]. Устрашающая
действительность «провоцирует» на бегство в воображаемый мир, в
котором всё представляется относительным — болезнь и здоровье, норма и
аномалия по сути обретают субъективное звучание: «По-моему, я
рассуждаю совершенно здраво» [1, с. 169], «В нормальном сне музыка
беззвучна… (в нормальном? Ещё вопрос, какой сон нормальнее» [1,
с. 160].
Сон, как и галлюцинация, становится формой странного мира.
Границы между сном, галлюцинацией и действительностью оказываются
достаточно размытыми. Доктор Поляков видит «двойные сны» [1, с. 160].
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Пространственные границы в них легко проницаемы, реальность и грёзы
воспринимаются с одинаковой силой: «Сквозь переливающиеся краски
«Аиды» выступает совершенно реально край моего письменного стола,
видный из двери кабинета, лампа, лоснящийся пол…» [1, с. 160].
Игра,
деформация
становится
способом
отражения
действительности. Мысли обретают пространственные формы. Временная
протяжённость субъективируется, пространство искажается, краски
меняются в зависимости от психического состояния героя. Это
импрессионистическая фиксация мгновенного впечатления, основанного
на чувстве, настроении: «Ночь течёт, черна и молчалива» [1, с. 169],
«Весна гремит, чёрные птицы перелетают с обнажённых ветвей на ветви, а
вдали лес щетиной, ломаной и чёрной, тянется к небу» [1, с. 163]. В
момент кризиса комната кажется Полякову «одинокой, пустой, большой»
[1, с. 163], звуки гармоники – «рваными и хриплыми» [1, с. 163]. После
укола эти же звуки трансформируются в «ангельские голоса», «небесный
хор» [1, с. 164].
Ощущение мрака, враждебности, подступающей бездны в тексте
«Морфия» усилено традиционным для ранней прозы автора введением
мифопоэтического образа вьюги, которым охотно пользовались в своих
произведениях символисты: «Всё вьюги, да вьюги… Заносит меня» [1,
с. 157].
Финал уже с самого начала подвергается своеобразной
«символической
кодировке».
М. Булгаков
добивается
эффекта
предопределённости за счёт композиционной инверсии. Ещё до фабульной
развязки можно предположить исход, основываясь на снах доктора
Бомгарда. Так, уже первый сон он первый несёт двойственную семантику:
«Какие-то обрывки проносились в темнеющем сознании. Зелёный огонёк,
мигающий фонарь, скрип саней… короткий стон, потом тьма, глухой вой
метели в полях… Потом всё это боком кувыркалось и проваливалось» [1,
с. 149]. С одной стороны, это отражение состояния, навеянного прошлой
жизнью. С другой стороны, это общее для подобного типа людей
ощущение действительности. Сон этот, неровный и неспокойный, –
«камертон», в соответствии с ладом которого будут звучать все
последующие звуки. Это своеобразный настрой на предстоящую
демонстрацию разлада и разрушения.
Хаос, дисгармония, разлад, враждебность в контексте новеллы
«Морфий» – константы субъективные. Созданное героем новеллы
«Морфий» представление о жизни – фиксация впечатлений воспалённого
сознания. Отсюда, в соответствии с модернистской поэтикой, сюжет
сводится к минимуму, вводится фрагментарный стиль, как способ
запечатлеть отрывистость мысли больного человека.
Писатель ставит в центр мира человека, но не с точки зрения
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постижения релятивистской сущности, а пытаясь определить механизм
«безболезненных» отношений человека с миром. Вступать в
противоборство с хаосом, можно лишь осознав силу собственной
личности: нужно занять, свою нишу, разобраться в своём предназначении,
и в первую очередь обрести гармонию с самим собой, найти собственное
организующее начало, достичь разумного, естественного баланса между
обстоятельствами
внешними,
объективными
и
составляющими
субъективного мира.
Таким образом, синтезирование приёмов классической и
модернистской эстетики создают образ мира, в котором многомерно,
стереоскопически-объёмно просматриваются субъективные проблемы и в
то же время, казалось бы, сугубо частному обстоятельству придаётся
обобщающий концептуальный смысл.
Используя эстетику модернизма, Булгаков даёт реальные
мотивировки
(причинно-следственные
связи,
психологические,
обстоятельственные и т. д.). Писателю удаётся извлечь смысл даже из
бреда, галлюцинации, снов, мистики. Объединяющим началом с
искусством модернизма становится как раз не стремление удалиться от
постижения реальности в мистические сферы, в зону «рафинированного
субъективизма», а, напротив, желание разомкнуть привычную оболочку
видимого мира, раздвинуть его границы, отказаться от догматическирационального объяснения.
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Калігаєва О. П.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Прийняття законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту» та «Про позашкільну освіту» суттєво змінило роль позашкільної
освіти в структурі загальної освіти України, зумовило позитивні зміни в
системі позашкільного навчання і виховання. Основними завданнями
реформування позашкільної освіти стало створення педагогічних умов для
набуття дітьми додаткових знань, умінь і навичок за інтересами;
підготовка підростаючого покоління до активної професійної та суспільної
діяльності. Особливістю позашкільної освіти є забезпечення вільного часу
особистості [1; 2].
Сьогодні в Україні у системі позашкільної освіти займаються більше
мільйону дітей та підлітків за такими напрямами навчально-виховної
роботи
як
художньо-естетичний,
науково-технічний,
екологонатуралістичний, туристсько-краєзнавчий та інші. Навчально-виховний
процес у закладах позашкільної освіти організований досить вдало,
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органічно доповнюючи навчання в загальноосвітній школі.
Позашкільна освіта не є обов’язковою, тому суттєво відрізняється від
системи освіти взагалі. Усі напрями досить важливі і формують
повноцінну інтелектуально розвинену особистість. Важливо зазначити, що
діяльність позашкільного закладу йде паралельно із шкільною програмою і
не дублює її, а виділяє і вивчає окремі структурні компоненти. У
вихованців позашкільних закладів є можливість не тільки займатися
улюбленою справою, але і отримувати основи майбутньої професії.
Існуючий дисбаланс між обсягами і напрямками підготовки кадрів та
потребами виробництва, орієнтація навчальних закладів на рейтингові
професії, а не на потреби ринку праці, обертається сьогодні не лише
дефіцитом необхідних кадрів для підприємств, а й безробіттям для молоді.
Таким чином, професійна освіта не забезпечує сьогодні майбутнє
працевлаштування. А діяльність в закладі позашкільної освіти включає в
себе, як напрям допрофесійну підготовку, професійну орієнтацію, розвиток
компетенції та ін.
Головною метою розвитку позашкільної освіти та виховання є
сприяння становленню творчої особистості дитини, учнівської молоді.
Позашкільна освіта сприяє: творчій спрямованості особистості,
усвідомлення нею значення творчих, гуманістичних потреб, мотивів, цілей
як провідних у її розвитку та життєдіяльності.
У мотиваційній сфері при вирішенні виховних завдань слід
відкривати для дитини сенс творчого життя, головною складовою якого є
пізнання оточуючого світу, його перетворення на краще, життєва
самореалізація,
розвиток
творчих
рис
характеру,
а
саме:
цілеспрямованості, ініціативності, допитливості, критичності розуму,
самостійності,
вимогливості,
наполегливості,
винахідливості,
оригінальності, готовності до виправданого ризику, а також
організованості, працелюбності, відповідальності тощо. Вказані риси
характеру мають формуватися як стійкі якості особистості, що визначають
її поведінку, діяльність, творче ставлення до себе, людей, праці.
Саме ці здатності особистості перетворюють дитину на активного
суб’єкта творчої діяльності та соціальної поведінки, який висуває власні
цілі, ідеї, плани. Самостійне виконання поробок за власним задумом під
час занять сприяє розвитку творчих якостей інтелекту – логічного,
діалектичного, спостережливості дослідника, творчої уяви і фантазії,
інтуїції, уваги і пам’яті, що формуватиме вміння визначати і розв'язувати
життєві задачі, розробляти творчі проекти тощо. Участь у виставках та
змаганнях різних рівнів сприяє постійному зростанню потенціалу творчої
діяльності – бажанню систематично здобувати нові знання у певній галузі,
вмінню творчо їх використовувати, експериментувати, досліджувати,
брати участь у вдосконаленні оточуючого середовища.
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Навчання у закладі позашкільної освіти передбачає участь у
вихованців у конференціях, фестивалях, а це, в свою чергу, виховує у дітей
здатність до творчого спілкування з діячами науки, техніки, культури,
мистецтва, з більш розвиненими однолітками, вмінню вести діалог,
висловлювати свою думку.
Отже, основний зміст позашкільної освіти – спрямування зусиль на
забезпечення процесу соціалізації та саморозвитку особистості з
використанням технологій навчання та виховання, реалізації партнерської
взаємодії педагога і вихованця у навчально-виховному процесі та
різнобічній діяльності. Соціальне виховання у позашкільному закладі
постає як послідовна реалізація трьох рівнів, які передбачають включення
вихованця в діяльність, засвоєння знань, соціального досвіду і зразків
культури. В. Сухомлинський вважав, що недоречно перекладати тільки
знання з голови вчителя у голову дитини, а потрібно формувати моральні
взаємини, в яких визначальною рисою є виховання почуттів честі, гідності,
і на цій основі бажання бути гарними [4, с. 62].
Тому, для забезпечення ефективного розвитку дитини в закладі
позашкільної освіти діяльність ґрунтується на певних принципах:
пріоритет завдань творчої самореалізації особистості, її виховання,
створення умов для вияву обдарованості і талантів дітей, формування
гуманної особистості, людяної, доброзичливої, милосердної. Науковість і
системність полягає в забезпеченні оптимальних умов для розширення і
поглиблення засобами освіти вагомих для кожної особистості, що
навчається, об’єктивних законів, обґрунтованих понять і способів
практичних дій в їх майбутній трудовій діяльності. Багатоукладність та
варіативність передбачає можливість широкого вибору змісту, форм і
засобів освіти та виховання у вільний від навчання час, альтернативність у
задоволенні духовних запитів особистості, її пізнавальних та
інтелектуальних можливостей та інтересів: поглиблення і розширення їх
практичної спрямованості, диференціації та індивідуалізації навчальновиховного процесу, розвиток мережі державних та недержавних закладів
позашкільної освіти.
Практична спрямованість позашкільної освіти передбачає набуття
учнями певних допрофесійних умінь і навичок, орієнтацію на трудову
діяльність у ринкових умовах, їх розширення та розвиток, а також
впровадження в життя за умов інтеграції з наукою і виробництвом.
Представленні принципи навчання, виникли під впливом досягнень та
розвитку народної дидактики і мають гуманістичний характер навчання,
послідовність і систематичність, навчання на загальнолюдських цінностях,
на кращих традиціях і обрядах народу України та інше.
Для реалізації даних принципів рекомендується у навчальній
діяльності використовувати нетрадиційні типи занять та їх форми. Це
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можуть бути: конференція, урок-вікторина, аукціон знань, урок-турнір,
міжпредметний інтегрований урок, урок-конкурс, урок творчості, уроквистава, огляд знань, урок-гра, урок-залік, урок-мандрівка, урок-змагання
тощо. Особливо важливим є використання різних фрагментів
нетрадиційних занять, наприклад: заняття, які проводять самі гуртківці;
рольова гра (заняття-ділова гра), диспут (заняття-діалог), пресконференція, заняття взаємного навчання, інтегроване заняття (науководослідницьке), конкурс, театралізоване заняття. Керівник гуртка,
проводячи заняття будь-якого типу, завжди повинен усвідомлювати
головні дидактичні завдання: чи то засвоєння нових завдань, чи
формування вмінь і навичок, чи узагальнення і систематизація, або ж
перевірка і корекція навчальних досягнень гуртківців.
Відповідно до цього і підбирати методи навчання. Вибір методів
роботи цілком залежить від особистого бачення педагогом задач
педагогічного процесу та шляхів досягнення мети. Серед основних методів
можна виокремити наступні: практичні, словесні, наочні. У процесі
навчальної діяльності водночас поєднується декілька методів. Особливого
значення у позашкільному закладі відіграють роль методи особистісноорієнтованого навчання: інтерактивні методи (робота в парах, змінювальні
трійки, робота в малих групах, мікрофон, «акваріум», «мозковий штурм»);
розуміння інформації, аналіз, синтез, оцінка, застосування на практиці;
методи самостійного дослідження.
Найширше використовуються ігрові технології, що формують уміння
розв’язувати творчі завдання на основі вибору альтернативних варіантів;
технології колективного творчого виховання, проектні технології що
забезпечують інтеграцію знань і вмінь з різних видів діяльності,
інтерактивні та тренінгові технології, що спрямовані на розвиток творчого
мислення, комунікативної, психологічної компетентності учнівської
молоді, технології створення ситуації успіху. Організація позашкільної
діяльності дітей та учнівської молоді є однією з умов ефективності
підвищення якості та інтенсивності вирішення завдань суспільства в галузі
освіти.
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Капустіна В. В.
«ПОДОРОЖ У ВЕСНЯНИЙ ЛІС»
(інтегроване заняття з валеології та математики
з дітьми середньої групи)
Мета: – дати поняття дітям про здоровий спосіб життя, про
лікувальне значення цілющих рослин, про користь вітамінів, їхнє значення
для життя людини; учити дітей визначати геометричні форми предметів,
складати з двох однакових фігур одну, рахувати прямою і зворотною
лічбою та встановлювати рівність груп предметів;
– розвивати спостережливість, увагу та мислення;
– формувати дружні взаємовідносини в колективі, бажання дітей
піклуватися про своє здоров’я.
Обладнання: геометричні фігури, цифри, фланелеграф, доріжкимасажери, ілюстративний матеріал, макет весняного лісу, лікарські
рослини, ТЗН (звукозапис «Звуки лісу»).
Хід заняття
Діти заходять, вітаються, проходять на місця.
Вихователь: Я бажаю, щоб кожен з вас налаштував себе на гарний
настрій і працьовитість. Це також я пропоную зробити нашим гостям.
Покладіть праву руку собі на голівку і заплющіть очі, скажіть:
Голівка моя, не хворій, будь розумна.
Серденько моє, працюй ритмічно, мов годинник.
Вихователь: Діти, яка зараз пора року? Доведіть мені, що зараз
весна. Вам треба назвати лише стільки прикмет, скільки позначено на
карточці (5). (Діти називають прикмети).
Сонце вище над землею, сніг брудний тане, біжать струмочки,
з’являються прогалинки, день збільшився.
Вихователь: А зараз я вас запрошую на прогулянку в ліс.
Приймаєте мою пропозицію? Що нам потрібно взяти з собою у подорож і
для чого це нам потрібно? (Аптечка).
(Діти вирушають з вихователем у подорож).
Вихователь: Діти, дивіться, струмочок! А якого він розміру? Як же
нам через нього пройти, щоб не замочити ноги?
(Діти знаходять камінці, за допомогою яких можна пройти через
струмочок. Вихователь звертає увагу на форму камінців і пропонує
назвати геометричну фігуру і покласти на струмочок).
Вихователь: А якщо два однакових квадрата покласти поряд, що
буде (Прямокутник).
А якщо два однакових трикутники? (Квадрат).
Нарешті ми виклали камінці через струмок.
Наші хлопці дуже виховані, вони пропустять дівчаток уперед.
(Діти проходять по камінцям через струмочок).
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Вихователь: Ось і ліс! (Запропонувати дітям сісти на колоди і
насолодитись свіжим повітрям). Звучить музика, бесіда про звуки лісу.
(Заходить лісовичок).
Лісовичок: Доброго Вам дня! (Діти вітаються)
Вихователь: Діти, а ви знаєте, хто це?
(Читання вірша «Лісник» А.Камінчук).
Дід лісник по лісі ходить:
Чи ніхто дерев не шкодить.
Як живуть пташки і звірі,
Хто збирається у вирій.
Хто на зиму робить хатку,
Хто виходить на зарядку,
А хто спати довго звик,
Бачить все дідусь Лісник.
Лісник: Так, діти, я лісник, дідусь Микола, а ліс – це моє
господарство. (Чхає).
Вихователь: Ой, дідусь Миколо, ти неначе захворів?
Лісник: Та є трішки.
Вихователь: Дідусю, а ми тобі допоможемо. Але навіть не знаємо,
чи є в тебе…
Лісник: У мене в домівці багато чого є, я восени припасаю все, що
мені потрібно.
Вихователь: От і добре.
(Питання до дітей).
Вихователь: – Що треба робити, якщо ніс заклало? (дихати над
парами часнику, цибулі; промивати ніс морською водичкою).
– А якщо горло болить? (полоскати содою, календулою, пити
гаряче молоко із медом).
– А що треба робити від застуди? (пити гарячий чай з медом, з
малиною; на ніч в шкарпетки насипати сухої гірчиці).
Фізкультхвилинка:
Трави ростуть низько-низько,
Дерева ростуть високо!
А ми ідемо тихо-тихо,
Щоб не зробить нікому лиха.
Вітер дує сильно-сильно,
А нам в групі так затишно.
Ми до занять готові сісти.
Вихователь: А ще ми Вас, дідусю Миколо, навчимо робити
крапковий масаж (2 крапки нижче перенісся – допомагає вилікувати
нежить, 2 крапки між бровами – знімають головний біль, 9 разів в один бік,
9 – в інший).
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(Лісовичок дякує і пригощає нас горішками, малиною. А ще сухі
гриби на випадок, якщо побачимо білочку).
Вихователь: Діти, а тепер давайте погуляємо по лісу. (Звертає
увагу на барлогу, яка знаходиться неподалік, а біля неї два маленьких
ведмедика, а ведмедиці там немає).
Вихователь: Діти, скільки ведмедиків біля барлоги? (2)
А де ж ведмедиця? (Шукає їсти).
Чим живляться ведмеді? (Корінням старих дерев)
Мабуть, там багато вітамінів і вони корисні!
А які вітаміни корисні для людей? (А, В, С, Д).
Вихователь: У яких продуктах є вітамін А? (Вершкова олія, жовток
яйця, томати і морква – сприяють росту організму).
– У яких продуктах вітамін В? (Сир, творог, м’ясо – стимулює ріст).
– У яких продуктах вітамін С? (Чорна смородина, капуста,
солодкий перець, шипшина – стійкість щодо інфекцій).
(Вихователь запрошує дітей іти далі і звертає увагу на ялинку).
Відгадування загадок:
1. Хоч мала сама на зріст,
Та великий має хвіст.
З гілки на гілочку стрибає, грається.
Хто це така? Здогадайтеся. (білка)
2. Стоїть хлопчик під пеньком,
Накрив голову брильком. (гриб)
3. Не розбивши горщика, не з’їси кашки. (горіх).
Вихователь: Чим живиться білочка? (Гриби, горішки). А давайте ми
її зараз пригостимо грибочками та горішками.
Вихователь: Ось тут у кошику є грибочки. Скільки їх? (4)
А скільки треба взяти горішків, щоб їх стало стільки, скільки і
грибочків? (4)
Вихователь: А ось ще один грибочок. Скільки зараз грибочків?
Давайте порівняємо з горішками: чого більше, а чого менше? А як зробити,
щоб стало порівну?
Вихователь: Скільки всього грибочків і горіхів разом. (10)
(Грибочки і горішки кладемо під ялинку).
Вихователь: Ой, діти, щось у мене ніжки стали замерзати. А у вас?
(Так). Отже, діти, нам потрібно повернутися в дитячий садок.
(Знову проходимо через струмочок по камінцям).
Вихователь: Діти, сідайте на стільці, зніміть взуття, нам треба
погріти ніжки. (ходьба по масажерам. Доки діти ходять стежинкою
здоров’я, помічник вихователя заварює чай з малини, якою нас пригостив
лісник).
Вихователь: Діти, який у вас настрій після нашої прогулянки?
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(Гарний, веселий). А такий настрій завжди буває у здорової людини. А як у
народі кажуть про здоров’я?
(Діти називають прислів’я)
1. Без здоров’я нема щастя.
2. Здоровим будеш – все здобудеш.
3. Найбільше багатство – здоров’я.
4. У здоровому тілі – здоровий дух.
Підсумок заняття.
Ось і завершилась наша подорож у весняний ліс. Що нового ви
дізналися? З ким ви познайомилися? Як можна вберегти своє здоров’я?
(Діти й гості пригощаються чаєм).
Каракуліна О. М.
ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ В ДОШКІЛЬНЯТ ЧЕРЕЗ РІЗНІ
ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
Мета: Ознайомити дітей з Декларацією прав дитини, її основні
положення; дати поняття про державні та національні символи: прапор,
герб, гімн, рушник, калина; учити дітей диференціювати поняття: місто,
країна, символ; розвивати пам’ять, мислення, мовленнєву компетентність,
уяву; виховувати любов до української культури, патріотичні почуття,
гордість за свою країну та людей праці.
Обладнання: мапа України, рушники, калина, прапор, герб,
аудіозапис української народної музики, українські костюми, фарби.
Тип заняття: виховний захід.
Хід заняття
Вихователь: Діти, у народі кажуть: «Добрий гість – дому радість».
Гадаю, ви, як і я, дуже раді нашим гостям. Давайте з ними привітаємося:
Доброго ранку!
Вихователь: Скажіть мені, як називається місто, у якому ми
проживаємо? (відповідь дітей).
У якій країні ми живемо? (відповідь дітей). Як називають людей, які
живуть в Україні? (українці). Яка мова вважається державною?
(українська). Якою мовою розмовляють люди, що живуть на території
України? (українською, російською, грецькою, єврейською, польською та
ін.). Назвіть столицю України (Київ).
Дитина: розповідає вірш про Україну.
Мій край чудовий – Україна!
Тут народились ти і я.
Тут над ставком верба й калина,
Чарівна пісня солов’я.
А найдорожча рідна мова –
Джерельцем радісно дзвенить.
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І мила пісня колискова,
Чумацький Шлях кудись зорить.
Вихователь: Україна – це наша Батьківщина, це край, де ми
народилися. У нашій державі є свої традиції, обряди, закони, символи.
Скажіть, які прислів’я ви знаєте про нашу Батьківщину?
Діти: (діти почергово відповідають)
Людина без Вітчизни, як соловей без пісні.
Кожному мила своя сторона.
Там земля мила, де мати народила.
Всюди добре, а дома найкраще.
Вихователь: Зараз ми з вами здійснемо подорож рідним краєм.
Перша зупинка – «Символічна».
– Діти, які державні символи ви знаєте?
(прапор, герб, гімн).
– Якого кольору прапор? (жовто-блакитного).
– Що означають ці кольори? (відповідь дітей).
(Жовтий – пшениця, сонечко; синій – блакитне небо).
– Що зображено на гербі нашої країни? (Тризуб).
– Що він означає? (батько, мати і син). (Сила, слава, воля). (Сила,
мудрість, любов).
Молодці! Ви добре обізнані на символах нашої держави.
Діти: читають вірші про символи України: (Н.Поклад)
Під рідним прапором
Стань під прапор синьо-жовтий –
Стяг відважних прабатьків,
Доторкнися позолоти
Зопорозьких козаків,
Доторкнися голубизни
Патріотів-вояків.
Стань під прапором Вітчизни
Серед гордих юнаків.
І засяє над тобою
Найдорожче із клейнод,
Шануватимеш з любов’ю
Рідну армію і флот.
Будеш гордим за чесноти
Героїчних прабатьків.
Стань під прапор синьо-жовтий
Запорозьких козаків.
Вихователь: А ще є урочиста пісня нашої Держави – гімн. (Звучить
гімн у звукозапису, діти підспівують).
Вихователь: Продовжуємо подорожувати далі. Наступна зупинка
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«Калинова».
– Діти, які рослинні символи ви знаєте? Що вони означають?
– Верба і калина. Верба – це здоров’я нації, а калина – дівоча краса.
Калина – символ рідної землі, дівочої краси. У народі цінують
калину та її цілющі властивості. Її садили біля хати.
(Діти називають прислів’я про калину і вербу).
«Любиш Україну – посади калину».
«Без верби і калини нема України».
Вихователь: Діти, а давайте з вами вишивати (звучить лірична
музика). Фізхвилинка:
Будемо ниточку в голку вдівати,
Старанно будемо ми вишивати.
Голочка – вгору, голочка – вниз.
Вийшла чудова серветка – дивись!
(Молодці!)
Вихователь: Наступна зупинка «Рушникова».
Рушник – це ще один символ України. Рушник цінується в народі:
ним накривали хліб, прикрашали стіни хати, хліб-сіль на вишиваному
рушнику – це ознака гостинності українського народу. (Хлопчик розповідає
вірш про рушник).
Рідна мати моя, ти ночей не доспала
Ти водила мене у поля край села.
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала
І рушник вишиваний на щастя на долю дала.
Хай на ньому цвіте росяниста доріжка,
І зелені луги й солов’їні сади.
І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка
І засмучені очі хороші, ласкаві твої.
– Діти, а які кольори найчастіше переважають у вишиваних рушниках?
– Чорний та червоний, зрідше зелений.
– Що означає чорний колір? (Земля-годувальниця).
– А червоний? (Цвіт калини).
– А зелений? (Трава й луки, весняні поля).
Вихователь: Діти, наступна зупинка нашої подорожі
«Іграшкова».
– Діти, чим ви полюбляєте гратися?
– Іграшками.
– А де ви їх берете?
– Дарують рідні і друзі. Мама купує на ринку або в крамниці.
– Якими іграшками полюбляють гратися двічатка? (Ляльками).
– А хлопчики? (машинками).
Вихователь: Але так не завжди було. У минулі часи готових
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іграшок не було, бо й крамниць не було. Наші бабусі й прабабусі
виготовляли ось такі ляльки-мотанки. Ці іграшки виготовляли з ниток,
тканини, соломи. Ці ляльки були оберегами вдома.
Українська народна гра «Котилася торба».
Вихователь: Наступна наша зупинка «Дитяча».
– Діти, що найціннше на землі?
– Це люди.
Отже, коли дитина народжується, батьки їй дають ім’я. Тож
кожна людина має право на ім’я.
– Для чого дається ім’я людині?
– Щоб звертатися один до одного, спілкуватися.
– А які права ще ви знаєте?
– На життя, на свободу, житло, харчування, лікування, навчання,
відпочинок.
– А скажіть, де ці права записані?
– У Декларації прав людини.
Отже, діти, запам’ятайте, людина не лише має права, але й свої
обов’язки, які вона має виконувати повсякчас.
Вихователь: Ми дійшли до останньої нашої зупинки «Українська».
– Давайте розглянемо мапу України: тут багато міст, річок, морів, гір.
– Назвіть і покажіть мені наше місто, столицю України, річку Дніпро,
Азовське та Чорне море, гори Карпати.
– А який птах символізує мир та злагоду? (Голуб).
– Перед вами фарби, тож намалюймо свою мапу в незвичний спосіб
(Притискаючи пофарбовані у жовтий і синій колір долоньки до паперу).
Ось у нас вийшла своя незвичайна мапа України, де панує мир і злагода.
Ви добре попрацювали, усім удачі, мирного неба і заступництва.
Каракуліна О. М.
МОВЛЕННЄВІ ПЕРЛИНКИ ДЛЯ КОЖНОЇ ДИТИНКИ
Мета: дати поняття про предмети, частини доби та дні тижня; учити
дітей називати групу предметів узагальнюючим словом, промовляти слова
й робити звуковий аналіз, підбирати слова протилежні за значенням
(антоніми); називати пори року та місяці, які відносяться до цієї пори,
розповідати про ознаки кожної пори року, збагачувати свій словниковий
склад; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, мовленнєву
компетентність, уяву; виховувати любов до української культури,
фольклору, зокрема казок.
Обладнання: картки для звукового аналізу, каси цифр, картки з
геометричними фігурами, фломастери, будинок, Білосніжка і сім гномів.
Словник: загадки, прислів’я про зиму і частини доби, слова-ознаки,
слова-антоніми.
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Хід заняття
Вихователь: Діти, назвіть казочки, у яких живуть дівчатка: («Маша і
ведмідь», «Три ведмеді», «Червона Шапочка» «Дюймовочка» тощо).
Вихователь: Ой, подивіться, яка дівчинка до нас завітала. Хто це?
(Білосніжка).
– А з якої вона казки? («Білосніжка і сім гномів»).
Діти, вона хоче піти до гномів у гості, але не знає дороги. Давайте ми
їй допоможемо: намалюємо мапу. Молодці! Мапа вийшла чудова, тож
Білосніжка не заблукає.
– Білосніжка пішла лісом, знайшла дім гномів. Дім був із цегли
(відповідь дітей) – цегляний.
– На дверях цього будинку кодовий замок, вона його не може
відімкнути.
– Давайте допоможемо!
Вихователь: Розкладіть цифри по порядку – числовий ряд. Нажміть
кнопку – 2–, назвіть сусідів числа 2; нажміть кнопку –5–, назвіть сусідів
числа –5. Отже, двері відчинилися.
Білосніжка увійшла в будинок і побачила у вітальні стіл, стільці,
диван – як ми назвемо це все одним словом? (меблі).
– А з чого вони зроблені? (відповідь: з дерева).
– То як назвемо ці меблі (дерев’яні).
Вихователь: Зараз ми з вами загадаємо загадки про меблі та їх
ознаки:
1. Стоїть на дорозі, усім заважає:
Хто йде, той штовхне,
А з дороги ніхто не прийме (двері).
2. Одне просить дня, друге просить ночі,
Третє каже: «Мені як удень, так і вночі
Витріщати очі». (ліжко, двері, вікна).
3. Під одним брилком чотири панночки стоять (ніжки сола).
4. Має роги і ноги, а держиться підлоги? (стіл).
5. Яку спинку не почухаєш? (спинку стільця).
6. Без рук, а зногами,
Без ребер, а з боками,
І спинка міцна є,
А голови немає. (стілець).
Білосніжка на кухні побачила: каструлі, часшки, тарілки, виделки,
ложки – посуд. З чого він зроблений? (відповідь: з металу, з порцеляни, з
глини).
Тож він металевий, порцеляновий, глиняний:
Послухаємо загадки про посуд, відгадаємо їх:
1. Довго жив, багатьох кормив.
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Упав – пропав, ніхто кісточок не зібрав. (глиняний горщик).
2. З землі робився,
На кружалі вертівся,
На огні пікся,
На базарі бував,
Людей годував;
Як упав, то пропав,
Ніхто не поховав. (глиняний горщик).
3. То холодним, то гарячим
Вдома кожен мене бачив.
І співаю я від жару,
І пускаю з наса пару. (чайник).
Вихователь: Що побачила Білосніжка в залі: телевізор; а на кухні –
холодильник, пральну машину, праску.
Загадки до дітей:
1. Велика шафа, а живе в ній мороз (холодильник).
2. Живе у ящику, говорить,
Всі новини знає,
А на мої запитання відповіді не знає (телевізор).
Вихователь: У шафі в спальні Білосніжка побачила: олівці,
фломастри, ручки, зошити, книги – це шкільні приналежності.
На столі вона побачила скатертину – білого кольору. Білосніжка
вирішила її прикрасити. Давайте допоможемо:
Подивіться, на полосках білого паперу намальовані геометричні
фігури – назвіть їх (квадрат, трикутник, прямокутник, коло, циліндр).
А тепер замалюйте їх у певній послідовності фломастерами –
жовтий, синій, зелений.
Молодці! Тепер скатертина гарна й кольорова.
Білосніжка хоче пригостити гномів чимось смачним, коли вони
повернуться з прогулянки.
Вона вирішила спекти торт: які продукти їй потрібні?
– Молоко, цукор, сіль, борошно, яйця, крем.
– Замісила тісто і поставила в духовку.
Вихователь: Поки торт печеться, ми зробимо звуковий аналіз
слів: борошно, сіль, молоко, цукор.
– Діти, Білосніжка знайшла записку, підійдіть, будь ласка. Мирославе,
прочитай, що там написано: «Виконайте завдання і ми повернемось.
Гноми».
Вихователь: Які ж завдання придумали гноми?
1. Назвіть частини доби: (ранок, день, вечір, ніч);
2. Які прислів’я про частини дня ви знаєте: (діти називають
прислів’я).
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– Хто рано підводиться, за тим і діло водиться.
– Аби день до вечора. (про лінивого кажуть).
3. Загадки про частини доби.
– Чорна корова весь світ поборола (ніч).
– Махнула птиця крилом –
Закрила півсвіту чорним рядном. (ніч).
– Звечора вмирає, вранці оживає. (день).
– Чорна корова всіх людей поборола,
А білий віл всіх людей підвів. (ніч і день).
Вихователь: яка зараз пора року? – зима. Назвіть місяці зими. Які
ще пори року ви знаєте? Скільки всього місяців у році?
(Діти називають прислів’я про зиму). Відгадування загадок про
пори року.
– Літній день за зимовий тиждень.
– Літо на зиму робить.
– Влітку один тиждень рік годує.
– Весна багата на квіти, а осінь – на сніпки.
– Осінь збирає, а весна з’їдає.
Загадки:
1. Впаде з неба – не розіб’ється,
Впаде у воду – розпливеться. (сніг)
2. «Що це? Що це? – всі кричать. – Білі мухи он летять» (сніг).
3. Що росте догори коренем? (бурулька)
4. Скатертина біла увесь світ накрила. (сніг)
5. Старий дід мости помостив,
Молода прийшла – мости рознесла. (мороз і весна)
Вихователь: Що таке антоніми? (слова навпаки)
Підберіть антоніми до слів: день, світло, великий, розумний,
солодкий.
1. Завдання на увагу: Скільки разів я поплескала в долоні –цифру
покажіть.
2. Гра: Придумай слово на відповідний звук: б, в, д, к, л, о.
(береза, берег, барвінок, верба, вечір, день, дощ, клен, калина, липа,
літо, озеро, окуляри).
Молодці! Ви впоралися з усіма завданнями і допомогли Білосніжці.
А зараз відправимо SMS гномам, щоб вони повернулися додому.
– А що це за приємний запах?
– Так, це торт готовий.
– Давайте всі пригощатися. І Білосніжка, і гноми дуже дякують вам за
допомогу.
Д/З скласти казочку про пори року.
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Карташова Ю. О., Нікітіна Н. П.
ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧА АСПЕКТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ
Глобалізація сучасного світового суспільства породила значний
синтез культур, актуалізувавши тим самим проблему використання
лінгвокраїнознавчих реалій у навчанні іноземних мов.
Високий рівень викладання іноземних мов має велике значення для
майбутнього розвитку глобальної спільноти і повинен базуватися на ідеї
інтеграції навчання „механіки” іноземної мови (лексики, граматики,
вимови і функціональних аспектів) з формуванням готовності учнів до
відкритого сприйняття культурної «іншості» і діалогу культур. А відтак
змінились деякі пріоритети і в процесі її навчання. На зміну домінуванню
граматико – прикладного методу у навчанні іноземних мов, коли перевага
надавалась діяльності, пов’язаній із засвоєнням лексико – граматичної
системи мови, у практику ввійшов комунікативний підхід як інтегрування
лінгвістичного та соціокультурного аспектів мови у процесі навчання
іноземних мов. Більшого значення набуває прагматична функція мова.
Мову розглядають як засіб комунікації. Пріоритетними стають досвід,
знання, уміння і навички, а також мотиви тих, хто вивчає мову. Мову
почали вивчати не для оволодіння її системою, а заради умінь
використовувати у повсякденних ситуаціях спілкування. Саме ця
особливість вимагає активне використання лінгвокраїнознавчих
компонентів у навчанні іноземним мовам. Окрім того, не менш важливим
стала дилема: на чому треба робити більший акцент у викладанні іноземної
мови – на спільностях чи розбіжностях у «своїй» і «чужій» культурах.
Безпосередній зв’язок навчання іноземної мови і культури сьогодні вже не
викликає заперечень ні в лінгвістичній, ні в педагогічній сферах. Більш
того, він перейшов у політичну сферу: у результаті міграції населення та
виникнення мультикультурних суспільств процес навчання іноземних мов
набуває іншого статусу.
Актуальність обраної теми мотивується тим, що лінгвокраїнознавчі
елементи вивчаються у навчальних закладах України в межах загального
курсу студіювання іноземної мови. Проте методичні підходи щодо
залучення такого матеріалу в процес оволодіння іноземною мовою суттєво
відрізняються, оскільки викладачу варто передбачати й інтелектуальну
спроможність учня чи студента сприймати відповідну кількість нової
інформації. Лінгвокраїнознавчі елементи сприяють пізнанню духовного
багатства іншого народу, налагодженню активної комунікації, підвищують
рівень гуманітарної освіти. Ці знання є необхідними для розвитку молодої
людини, для формування її світогляду та інтелектуального потенціалу.
Також на сучасному етапі лінгвокраїнознавчий аспект надзвичайно
актуальний у зв’язку із запровадженням методик швидкісного навчання
іноземній мові. Залучення відповідного матеріалу, що безпосередньо
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знайомить студентів та учнів із традиціями, звичаями, мистецтвом і
побутом країни, мова якої вивчається, забезпечує гармонійне поєднання
інформаційного поля та практики слововживання. Окрім того, за останні
десятиліття змістилися й ідеологічні акценти, пов’язані з рівнем
представлення культури і побуту інших країн.
Як засіб спілкування, володіння іноземною мовою передбачає не
тільки сформованість відповідних, необхідних для взаєморозуміння
комунікантів, особливо в умовах мовленнєвих навичок та вмінь, але й
засвоєння певної екстралінгвістичної інформації безпосереднього
спілкування. Відомо, що мові властиво не тільки накопичувати і зберігати,
а й відображувати факти та явища культури народу – носія цієї мови.
Вони, як правило, відомі усім членам мовної спільноти, оскільки
використовуються носіями у процесі навчання, виховання тощо. Ці факти
та явища віддзеркалюють найсуттєвіші досягнення, погляди, оцінки та
судження носіїв мови як минулого, так і сучасності.
На сьогоднішній день термін «лінгвокраїнознавство» у різних
країнах трактують по-різному. Наприклад, у Німеччині його називають
терміном «культурознавство» (Kulterkunde), у Франції – «мова і
цивілізація» (langue et civilisation), а в англійській методичній
літературі – «лінгвокультурні дослідження» (lingualcultural studies).
У
сучасній
методичній
літературі
лінгвокраїнознавство
розглядається з двох сторін. З одного боку, лінгвокраїнознавство є
аспектом методики викладання іноземних мов, яке досліджує проблему
відбору та застосування різних способів подання інформації про країну,
мова якої вивчається, з метою забезпечення практичного володіння даною
мовою. З другого боку, лінгвокраїнознавство – це аспект навчання
іноземної мови (поряд з фонетичним, лексичним, граматичним), який
відображує національно-культурний компонент мовного матеріалу.
Кінцевою метою засвоєння лінгвокраїнознавчого аспекту є формування в
учнів лінгвокраїнознавчої компетенції, тобто «цілісної системи уявлень
про основні національні традиції, звичаї та реалії країни, мова якої
вивчається». А це дозволяє учням-іноземцям, «досягаючи повноцінної
комунікації, асоціювати з мовною одиницею ту ж саму інформацію», яку
асоціюють носії цієї мови [1, с. 26].
Слід зауважити, що аналіз терміну «лінгвокраїнознавство», на
думку окремих дослідників, містить деякі недоліки. А саме, «лінгво»
поєднує у собі навчання мови, «країнознавство» подає певну інформацію
про зарубіжну країну. Оскільки основним об’єктом є не країна, а її
культура загалом, то було би доцільніше говорити про культурознавство.
Російський учений Г. Томахін чітко диференціює вищезазначені терміни.
Якщо «країнознавство»– це загальносуспільна дисципліна, на якій би мові
не викладалась, то «лінгвокраїнознавство» – філологічна дисципліна, яка
певною мірою викладається як окремий предмет, а на заняттях з практики
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мови у процесі роботи над семантикою мовних одиниць [2, с. 9]. Однак
термін «лінгвокраїнознавство» вже ввійшов у словник методичних
термінів, а також згодом і у лінгвістичний словник.
В основі лінгвокраїнознавства лежать наступні принципи. Перший
принцип – це суспільна природа мови. Єдність мови і національної
культури реалізується в ряді функцій, з яких для лінгвокраїнознавства
особливо важливою є комунікативна – бути основою передачі інформації
від одного учасника акта комунікації іншому (ця функція у процесі
вивченні мови не може бути забезпечена, якщо в процесі навчання не
будуть використані відомості про країну). Другий принцип - засвоєння
людиною, що виросла в одній національній культурі, істотних фактів,
норм і цінностей іншої національної культури. Потрібно не тільки
засвоїти інформацію про країну але й сформувати в нього позитивне
відношення до неї. Третій принцип - формування позитивної установки до
народу – носія мови, адже вивчення мов починається з метою зближення
народів. Четвертий принцип втілює в собі вимоги цілісності і
гомогенності мовного навчального процесу: країнознавча інформація має
бути отримана з автентичних навчальних текстів. Для отримання образу
природного культурологічного середовища, використовуються автентичні
матеріали, а саме: афіші-оголошення, анкети, квитки проїзні і вхідні,
вивіски, етикетки, меню, рахунки, карти, рекламні проспекти з туризму.
Їх специфіка полягає в тому, що вони забезпечують ознайомлення з
реальними предметами, стимулюють комунікацію: студенти грають
визначені ролі, вирішують проблеми (купівлі, екскурсій, вибору
навчального центра і професії, заповнення анкет, вибору меню).
З погляду лінгвокраїнознавчої теорії слова лінгвокраїнознавство
містить спеціально дібраний, однорідний мовний матеріал, який
відображає культуру країни, нееквівалентні, фонові та конотативні
лексичні одиниці, візуальні та невербальні (наприклад, мова жестів та
міміки) форми мовлення. Ці поняття відображають актуальну тенденцію
сучасної освіти: з одного боку, відбувається навчання іноземної мови, а з
іншого – учень або студент здобуває інформацію про культурні
особливості країни, мову якої вивчає. Водночас варто зауважити, що в
такому поєднанні іноземна мова стає дзеркалом суспільного та
культурного життя народу – носія цієї мови. Вона формує уявлення про
духовне багатство іншого народу, сприяє підвищенню рівня гуманітарної
освіти та інтелекту людини, виробляє вміння швидко адаптуватися у
відповідній комунікативній ситуації.
Важливу роль, наприклад, відіграє країнознавча лексика
(географічне розташування, історичні місця, найцікавіші пам’ятки
архітектури, живопису, скульптури тощо), завдяки якій студенти
знайомляться з країною, мову якої вивчають. Культура творить контекст,
в якому ми існуємо, живемо, думаємо і спілкуємося. Це – так званий
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«клей», що поєднує групу людей, колективна тотожність, частинкою якої
ми всі є.
Проаналізована
проблема
доцільності
залучення
лінгвокраїнознавчого аспекту в процес оволодіння іноземною мовою
свідчить про те, що навички іншомовної комунікації в структурі
соціокультурної компетентності розвиваються за наявності фонових знань
про національні особливості країни, мова якої вивчається, а також
формують уміння швидко орієнтуватися й адаптуватися в іншомовному
середовищі, представляти рідну культуру іноземною мовою в ситуації
міжкультурної комунікації.
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Каширина Ю. В.
СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ,
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В НИХ, ИНТОНАЦИЯ
(урок русского языка, 9 класс)
Цель: повторить основные знания о сложноподчинённых
предложениях, учить учащихся определять средства связи главной и
придаточной частей, сравнивать сложноподчинённые и сложносочинённые
предложения и определять смысловые отношения в них, составлять
сложноподчинённые предложения по схеме, объяснять знаки препинания;
развивать мышление, память, творческие задатки; воспитывать любовь к
книге как источнику знаний.
Оборудование: таблица, учебные тексты.
Тип урока: урок изучения нового материала.
Ход урока
І. Организационный этап.
Проверка домашнего задания.
Фронтальный опрос учащихся.
ІІ. Актуализация опорных знаний:
Анализ контрольной работы.
Беседа:
– Что такое сложноподчинённое предложение?
– Как связываются простые предложения в составе сложного?
– Какие группы сложных предложений вы знаете?
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ІІІ. Постановка целей и задач урока. Мотивация учебной
деятельности.
Вы уже знаете об основном различии сложносочинённых и
сложноподчинённых предложений: в составе сложносочинённых –
простые предложения грамматически равноправны, а в составе
сложноподчинённых – неравноправны.
Сегодня на уроке мы убедимся в этом: повторим материал о
сложноподчинённых предложениях и их основных признаках, научимся
определять роль союзов и союзных слов.
ІV. Изучение нового материала.
1. Сопоставительная работа с языковым материалом (с
комментариями учителя)
Как известно, сложноподчинённые предложения в большей
степени, чем сложносочинённые, располагают возможностями передачи
разнообразных отношений между мыслями, суждениями. Поэтому они
широко используются в научной и публицистической речи, для которых
характерна подчеркнутая логичность изложения.
Сравните сложносочинённые и сложноподчинённые предложения в
структурном и стилистическом отношении (обращения к записи на доске).
1) Солнце уже спряталось, и на 1)
Солнце
уже
спряталось,
цветущей
ржи
растянулись вследствие чего на цветущей ржи
вечерние тени. (А. Чехов).
растянулись вечерние тени
2) В России ХVІІІ века открылись 2) Едва в России ХVІІІ века
двери для светской науки, и тотчас открылись двери светской науки,
же в стране же появился ученый как тотчас же в старе появился
мирового размаха – Ломоносов.
ученый
мирового
размаха
–
Ломоносов
3)
Большая
часть
гнездовой 3) Драки с самцами, ищущими
территории оказалась занятой, и гнездовую
территорию,
начались драки с самцами, ищущими начинаются после того, как
гнездовую территорию.
большая
часть
гнездовой
территории окажется занятой.
Комментарий учителя:
В сложноподчиненном предложении смысловые отношения
выражаются с большей четкостью. В первом примере (из художественной
речи) более уместно сложносочиненное предложение, в котором более
тонко, не так подчеркнуто выражены причинно-следственные отношения.
Во втором и третьем случаях (примеры взяты из публицистической и
научной речи) более уместным является сложноподчиненное предложение.
2. Объяснение учителя (с попутным тезированием учащимися
основных положений).
Сложноподчиненные предложения включают главное и одно или
несколько придаточных предложений. Придаточные подчиняются
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главному и отвечают на вопросы членов предложения. Придаточное может
стоять после главного, в середине его или перед ним: Нужно читать только
те книги, которые учат понимать смысл жизни, желания людей и мотивы
их поступков (М. Горький). Ветвы деревьев казались мохнатыми и, когда
набегал ветерок, слегка шумели первым зелёным шумом (Г. Скребницкий).
Если бы язык не был поэтичен, не было бы искусства слова – поэзии
(С. Маршак).
Место придаточного предложения по отношению к главному
можно изобразить графически:
[=], (которые =).
[– = и, (когда = –), =].
(Если – =), [=].
Придаточные предложения отделяются от главного запятыми. Если
придаточное стоит в середине главного, оно выделяется запятыми с обеих
сторон.
Если в сложноподчиненном предложении несколько придаточных,
то они могут пояснять не только главное предложение, но и друг друга,
например: 1) Когда у меня в руках новая книга, я чувствую, что в мою
жизнь вошло что-то живое, говорящее, чудесное (М. Горький).
2) Живопись важна ещё и тем, что художник часто замечает то, чего
мы совсем не видим (К. Паустовский).
Когда? Что?
1) (Когда –), [– =], (что = –).
Чем? Что?
2) [– =], (что – =), (чего – =).
В первом сложноподчиненном предложении главное предложение
поясняется двумя придаточными. Во втором сложноподчиненном
предложении главное предложение – Живопись важна ещё и тем; первое
придаточное – что художник часто замечает то – поясняет главное, а само
поясняется вторым придаточным – чего мы совсем не видим.
Придаточные предложения присоединяются к главному (или к
другому придаточному) подчинительными союзами (простыми и
составными) или союзными словами (относительными местоимениями),
которые представлены в таблице (запись на доске):
Подчинительные союзы
Союзне слова
Простые
Сложные
Что, чтобы, ибо, Потому что, ттого что, так Котрый, какой, кто,
когда, пока, будто, как, так что, лишь только, что, как, где, куда,
словно, если и др.
как будто, с тех. Пор как, откуда, корда и др.
в связи с тем, что и др.
Подчинительные союзы не являются членами придаточного
предложения, а служат только для присоединения придаточных к главному
или другому придаточному: Горько думать, что пройдёт жизнь без горя и
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без счастья, в суете дневных забот (И. Бунин).
Союзные слова не только прикрепляют придаточные предложения
к главному (или другому придаточному), но и являются членами
придаточных предложений: Был тот особенный вечер, какой бывает
только на Кавказе (Л. Толстой).
Знакомство с теоретическим материалом учебника стр. 89.
V. Обобщение, систематизация и контроль знаний и умений
учащихся.
1. Творческая работа: конструирование сложноподчиненных
предложений и использование их в собственных высказываниях.
Составьте сложноподчиненное предложение по данному началу,
объясните знаки препинания.
Образец. Я очень люблю читать сказки, потому что в них
рассказывается о таинственных и невероятных событиях.
Я очень люблю читать сказки,…
Мы живем в городе Харькове, …
Когда я выросту, …
Если бы животные могли разговаривать, …
Для того чтобы стать космонавтом, …
Хоия я никогда не был на море, …
2. Практическая работа.
Перепишите, расставляя знаки препинания. Укажите, в каких
сложных предложениях простые связываются при помощи союзов, а в
каких – при помощи союзных слов.
1) Как только гусь поднимал вверх свои полутораметровые крылья
бычок не выдерживал и пускался наутек (Н. Носов).
2) Что думала Травка глядя на маленького человека в елани можно
легко догадаться (М. Пришвин).
3) Убеждение Валека что Тыбурций все знает произвело и на меня
свое действие (В. Короленко).
4) После того как книга эта была написана и приготовлена к
печати мне захотелось перед публикацией познакомить с ней ее главного
героя (Б. Полевой).
5) Чем в городе было беспокойнее и страшнее тем упрямее лез
Гаврик в самые глухие опасные места (В. Катаев).
6) А всего сильней желаю я тебе товариш мой чтоб со скорою
победой возвратился ты домой (М. Исаковский).
7) И тот кто с песней по жизни шагает тот никогда и нигде не
пропадет (В. Лебедев-Кумач).
3. Работа с упражнениями учебника. Упр. 130, 145 (работа в
парах).
VІ. Рефлексия. Подведение итогов урока.
Фронтальная беседа (интерактивный прием «Микрофон»)
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– Что называется сложноподчиненным предложением?
– Из каких частей состоят сложноподчиненные предложения?
–В
каком
стиле
речи
чаще
всего
употребляются
сложноподчиненные предложения?
– Почему в научном стиле употребляются сложноподчиненные
предложения?
– Чем связываются придаточные предложения с главным?
– Как отличить подчинительные союзы от союзных слов?
VІІ. Домашнее задание.
1. Выучить теоретический материал по теме урока.
2. Выполнить упражнение 148 (письменно).
Квартіна Б. О.
МЕТОДИКА НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ
Система роботи вчителя передбачає залучення учнів до пошукової
та дослідницької роботи, а саме до написання рефератів. Реферат – одна
найскладніших творчих робіт учнів, але не всі вчителі дотримуються
правил написання реферату. Перш за все учні повинні працювати з
різними джерелами знань (підручниками, журналами, газетами,
довідниками, посібниками, картами атласу тощо). Учитель постійно
повинен постійно працювати з ними над цим, враховуючи психофізичні та
вікові індивідуальні особливості своїх підопічних.
Учні 5–6 класів ще не мають певної бази пам’яті, збагаченою
необхідною сумою знань. У цьому віці вони не ще мають гарно
розвинутого мислення, уяви та власних поглядів на ту чи іншу проблему.
Учні 7 класу вже підготовлені до написання рефератів, але
необхідно пояснити учням всього класу що таке творчий реферат, як над
ним працювати. Восьмикласники вчаться працювати з каталогом
бібліотеки, аналізувати наукові теорії, робити власні висновки та вносити
пропозиції. Учні старших класів працюють над науковими роботами
дослідницького характеру.
Цілком закономірно виникає запитання, як же саме вчитель
повинен готувати учнів до написання рефератів за якими критеріями його
оцінювати.
Учені НАПН України – Н. Буринська, Ю. Мальований, В. Корнєєв,
О. Топузов та інші говорять про те, що реферат є самостійною роботою з
власними висновками та спостереженнями учнів.
Саме слово «реферат» не однозначно трактується вчителями та
науковцями:
1) Реферат – короткий, усний або ж письмовий виклад наукової
праці, результатів наукового дослідження, змісту книги тощо [5];
2) Реферат – це доповідь на будь-яку тему, на основі літературних
та інших джерел [5];
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3) Реферат – це стислий, короткий усний виклад якого-небудь
питання, змісту книги, наукової роботи або доповідь на будь-яку тему,
зроблена на основі критичного огляду джерел інформації [5].
На мою думку, реферат має відповідати певним критеріям:
а) структурній впорядкованості (вступ, основна частина, висновок);
б) зв’язність (логічне мовлення);
в) завершеність (змістова та жанрова).
Маючи різні види інформації, реферати можна поділити за такою
класифікацією:
– Інформативні, як такі що засновані на критичному аналізі фактів
за обраною темою;
– Реферати-резюме;
– Реферати-рецензії.
Обсяг шкільного реферату має бути не більше 20 сторінок формату
А-4 і ніякого впливу з боку вчителя під час роботи з рефератом не
допустимі.
Реферат, як інші дослідницькі роботи, повинен мати структуру:
1) вступ – визначається мета, її актуальність, завдання роботи;
2) основна мета – матеріал слід подавати за назвою розділів, де
розкривають проблему та її аспекти, шляхи і методи їх вирішення, а також
досягнуті результати.
3) висновок – має бути чітким, стислим і випливати зі змісту
основної частини.
При написанні реферату необхідно дотримуватися всіх складових
його оформлення:
– титульна сторінка (повинна бути оформлена згідно з вимогами
навчального закладу);
– зміст повинен мати в собі всі структурні елементи реферату
(вступ, основна частина, висновок)
– перелік використаної літератури подається за вимогами прізвища
та ініціалів авторів, назви джерел, місця і назви видавництва, рік;
– для журнальних статей – прізвища авторів та їхні ініціали, повна
назва статті, скорочені назви журналів, роки, номери, сторінки.
Критерії оцінювання можуть бути як загальними, так і окремими.
До загальних можна віднести – відповідність реферату обраній темі,
повнота розкриття, логічність, доказовість, структура впорядкованості,
оформлення. До окремих – відносимо ті, які належать до конкретних
структурних частин реферату, слід віднести і те , як відбувався захист
реферату: публічно, перед аудиторією (класом). Мова захисту повинна
бути чіткою, чистою, мати розмірений темп, з паузами в тих місцях, які
автор хоче виділити і донести до слухачів. На захист роботи відводиться
5–10 хвилин.
Пам’ятка для написання реферату
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1. Визначте чітко тему.
2. Підберіть необхідну літературу: документи,м монографії,
довідники, газетні та журнальні статті.
3. Працюючи з літературою, зробіть виписки цитат, виберіть
найістотніші місця і зробіть висновки.
4. Обов’язково зробіть список розділів, який буде вашим планом
реферату.
5. Постійно систематизуйте опрацьований матеріал, включіть до
нього актуальність обраної вами теми реферату та її значення.
6. Написавши реферат, укажіть у висновках своє власне ставлення
до викладеної вами теми.
7. У кінці реферату слід вказати перелік використаної літератури,
який повинен бути складений згідно вимог до нього.
8. Обов’язково прочитайте текст реферату ще раз, відредагуйте
його.
9. Правильно оформіть свій реферат згідно з вимогами.
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Кірій Н. В.
ВИВЧЕННЯ ПРИГОДНИЦЬКИХ ТВОРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ НА УРОКАХ
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
(розробка уроку за творчістю Я. Стельмаха)
У сучасному світі діти поступово втрачають інтерес до читання
художньої літератури. Насамперед це пов’язано з процесами
інформатизації, комп’ютеризації, стрімким розвитком та вдосконаленням
технічних засобів навчання.
Безумовно, такі процеси сприяють швидшій адаптації дитини до
вимог сьогодення, але водночас і негативно позначаються на читацькій
активності підростаючого покоління. Зацікавити учнів можна лише
високохудожніми творами, тематика й проблематика яких повністю
відповідають їхнім віковим потребам.
Програмою з української літератури для шостого класу передбачено
вивчення розділу «Пригоди і романтика», до якого ввійшли як класичні,
так і сучасні твори. Пригодницький жанр забезпечує відповідне емоційне
сприйняття описаних подій, активізує увагу читача, сприяє розвитку його
творчих здібностей.
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Одним із таких творів є пригодницька повість Я. Стельмаха
«Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера».
Тема: Я. Стельмах. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового
озера». Допитливість, винахідливість, кмітливість головних героїв
твору
Гей, нові Колумби й Магеллани,
Напнемо вітрила наших мрій!
…Хто сказав, що все уже відкрито?
Нащо ж ми народжені тоді?
В. Симоненко
Мета:
– продовжити опрацювання ідейно-художнього змісту твору,
характеризувати вчинки головних героїв, їх поведінку в різних ситуаціях;
– розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, логічне
мислення, творчі здібності учнів, уміння переказувати, обґрунтовувати
власну думку;
– виховувати позитивні риси характеру на прикладі головних
героїв, любов до природи рідного краю.
Обладнання та ТЗН: портрет письменника, мультимедійна
презентація, роздатковий матеріал
Тип уроку: комбінований
Міжпредметні зв’язки: основи здоров’я
Випереджувальне д/з: твори-мініатюри «Мої канікули у Юрківці»
Хід уроку:
І. Організаційний момент
ІІ. Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне опитування
● Творчість якого письменника ми почали вивчати на
попередньому уроці?
● Назвіть найвідоміші твори Я. Стельмаха.
● Про що розповідають твори письменника для дітей?
2. Інтерактивний прийом «Мікрофон» (учні ставлять один
одному питання за змістом твору Я. Стельмаха «Митькозавр з
Юрківки, або Химера лісового озера»)
ІІІ. Актуалізація опорних знань
Евристична бесіда
1. Чим повість відрізняється від оповідання?
2. Яку повість називають пригодницькою?
3. Дайте визначення поняттям «головний герой», «другорядний
герой».
4. Хто є головними героями повісті «Митькозавр з Юрківки, або
Химера лісового озера»?
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ІV. Мотивація навчальної діяльності
1. Робота з епіграфом
– зачитування учнями;
– бесіда:
● Що вам відомо про Колумба й Магеллана?
● Поясніть, як ви розумієте зміст цього висловлювання? До чого
воно нас спонукає?
2. Слово вчителя
Наше життя цікаве та розмаїте, багате на пригоди, цікаві зустрічі,
приємні враження. Але ми часто цього не помічаємо, а біжимо,
поспішаємо, і самі не розуміємо, як багато важливого пройшло повз нас,
не відклалось у душі. Не помічаємо, що поряд знаходиться нехай один, але
справжній товариш, не помічаємо краси природи. Зупинімося й
поговоримо про ті цінності, що роблять наше життя цікавим, радісним,
сповненим нових вражень.
Знання, здобуті сьогодні на уроці, допоможуть вам під час
характеристики образів інших літературних персонажів, сприятимуть
розвиткові вміння правильно поводитися відповідно до ситуації.
IV. Оголошення теми й мети уроку
Слово вчителя
Сьогодні ми працюємо з темою «Я. Стельмах. «Митькозавр з
Юрківки, або Химера лісового озера». Допитливість, винахідливість,
кмітливість головних героїв твору». На уроці ми продовжимо
опрацювання ідейно-художнього змісту твору, схарактеризуємо вчинки
головних героїв, їх поведінку в різних ситуаціях (учні самостійно
визначають завдання уроку).
V. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
1. Слово вчителя
Ми вже визначили, що головними героями повісті є два хлопчики –
Дмитро та Сергій. Для того, щоб схарактеризувати їхні вчинки й
поведінку, необхідно, як відомо, проаналізувати всі ситуації, що
трапляються на їхньому шляху. Для цього ми повинні визначити відоме та
доповнити це новою, віднайденою нами інформацією.
2. Заповнення таблиці
Критерії
Головні герої твору
Дмитро (Митько)
Сергій Стеценко
Ім’я та прізвище
Омельчук
5
5
Клас
Ставлення до уроків мало любив ботаніку, мало любив ботаніку,
втікав з уроків
втікав з уроків
ботаніки
?
?
Риси характеру
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3. Складання маршрутного ланцюжка подорожі Митька та
Сергія
Місто

у селі в бабусі

лісове озеро

4. Слово вчителя
Заповнюючи таблицю, ми вже дізналися, які події трапилися з
Сергієм та Митьком у місті. Тепер давайте з’ясуємо, які пригоди чекали на
них у селі Юрківка.
5. Виразне читання учнями уривку від слів «Зараз беремо
праворуч…» до слів «Не зважай!» (с. 183)
6. Бесіда за прочитаним
● Кого зустріли на дорозі Митько та Сергій?
● Як Василь ставився до хлопців? Чому?
● Як реагували на дошкульні образи друзі?
● Про які риси їхнього характеру це свідчить?
● Про яку таємницю в подальшому розповів хлопцям Василь?
7. Фізхвилинка
8. Слово вчителя
Отже, Митько та Сергій опиняються біля лісового озера.
Діставшись туди, друзі вирішують облаштувати місце для своїх
досліджень.
9. Вправа «Відшукай картинку»
Укажіть номери картинок, які ілюструють життя хлопчиків біля
озера. Чи правильно вони влаштували місце для вогнища в лісі? Що ми
можемо сказати на підставі цього про Митька та Сергія? Чи люблять вони
природу? Обґрунтуйте свою відповідь. Який відпочинок є кориснішим для
здоров’я: у місті чи на лоні природи?
10. Завдання учням
Перекажіть близько до тексту момент відкриття таємниці лісового
озера.
11. Бесіда за прослуханим
● Хто виявився справжнім Митькозавром?
● Яка прикра подія сталася на озері з Василем Трошем?
● Як повелися в цій ситуації Митько та Сергій?
● Про які риси їхнього характеру це свідчить?
12. Зачитування учнями творів-мініатюр «Мої канікули у
Юрківці» від імені Митька та Сергія (випереджувальне домашнє
завдання)
13. Міні-дискусія
На підставі дослідження маршруту головних героїв твору та
прослуханих творів-мініатюр зробіть висновок про те, однакові чи різні
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риси характеру виявляють Митько та Сергій.
14. Інтерактивний прийом «Асоціативний кущ»
доброзичливі
чемні

сміливі
винахідливі

допитливі

Митько, Сергій
виховані

кмітливі

наполегливі

VІ. Підсумки уроку. Рефлексія
Бесіда
● Чи виконали ми поставлені на початку уроку завдання?
● Який висновок ми можемо зробити про визначальні риси
характеру головних героїв твору?
● Що вам найбільше сподобалося на уроці?
● Що видалося найлегшим/найскладнішим?
VII. Мотивація оцінок
VIII. Домашнє завдання
Обов’язкове: виконати завдання за підручником на с. 193
(письмово).
За бажанням: намалювати ілюстрацію до твору.
ЛІТЕРАТУРА
1. Коваленко Л. Т. Українська література: підруч. для загальноосвіт. навч.
закладів. 6 кл. Київ: Освіта, 2014. 240 с.

Климко Н. С., Маторина Н. М.
ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(лингводидактический аспект)
Тезисы состоят из двух частей: в первой части представлены
краткие теоретические сведения об однородных членах предложения [1; 2;
4], в практической части – упражнения для формирования навыков
нахождения однородных членов в тексте и их употребления в письменной
речи [3].
І. Однородные члены предложения – это главные или
второстепенные члены предложения, выполняющие в предложении одну и
ту же синтаксическую роль, относящиеся к одному и тому же члену
предложения и отвечающие на один и тот же вопрос. Например:
Расцветали яблони и груши → яблони и груши → однородные подлежащие.
Многие альпинисты мечтают подняться на Эверест, но даже после
многих лет тренировок не могут достичь его вершины → мечтают
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подняться и не могут достичь → однородные сказуемые.
Второстепенные члены предложения, относящиеся к одному и тому
же члену предложения, но отвечающие на разные вопросы, не являются
однородными: Я вернусь домой завтра.
Знаки препинания при однородных членах
А) Бессоюзная связь – запятая между однородными членами
ставится.
О, О, О
Например: Потекла со страшной быстротой, густая, пёстрая,
странная жизнь (М. Горький).
Б) Одиночные соединительные союзы (и, да=и) или разделительные
союзы (или, либо) – запятая между однородными членами не ставится.
О и О; О или О
Например: Он плакал и топал ногами (М. Горький); Кое-где при
дороге попадается угрюмая ракита или молодая берёзка (Л. Толстой).
Примечание. Союзы и, да, да и могут иметь присоединительное
значение (значение «и притом»). Эти союзы вводят не однородные, а
присоединительные члены предложения. В этом случае запятая перед
союзом ставится. Ср.: Люди посмеивались над ним, и справедливо
(В. Панова). – Люди посмеивались над ним, и притом справедливо; Что
тут прикажешь делать скульптору, да ещё плохому (И. Тургенев). – Что
тут прикажешь делать скульптору, и притом плохому.
В) Повторяющиеся соединительные союзы (и... и; ни... ни) и
повторяющиеся разделительные союзы (или... или; либо... либо; то... то; не
то... не то) – запятая между однородными членами ставится.
и О, и О; ни О, ни О; то О, то О
Например: Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба; Но
Василий Львович или не расслышал её слов, или не придал им настоящего
значения (А. Куприн).
Г) Противительные союзы (а, но, зато, да=но, однако=но) – запятая
между однородными членами ставится.
О, а О; О, но О; О, однако О; О, зато О
Например: На взгляд-то он хорош, да зелен (И. Крылов); Теперь
море сияло не сплошь, а лишь в нескольких местах (В. Катаев); Приют наш
мал, зато спокоен (М. Лермонтов).
Д) Двойные и парные союзы (если не..., то; если не..., так; хотя..., но
и; как..., так и; не только..., но и; не столько..., сколько; настолько...,
насколько; не то что..., а; не то чтобы..., а) – запятая между однородными
членами ставится.
Не только О, но и О; как О, так и О; хотя и О, но и О
Например: Зарево распространилось не только над центром
города, но и далеко вокруг (А. Фадеев); Я имею поручение как от судьи,
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так и от всех наших знакомых помирить вас с приятелем вашим
(Н. Гоголь); Для Алевтины Васильевны хотя и привычна, но тяжела была
власть Ерофея Кузьмича (Бубенков).
План разбора однородных членов
1. Указать, какими членами предложения являются однородные
члены и какими грамматическими формами они выражены.
2. Указать, как связаны между собой однородные члены
(бессоюзная связь, союзная связь – тип союза или союзов).
3. При наличии обобщающего слова указать его положение по
отношению к однородным членам (перед однородными членами или после
них).
4. Знаки препинания при однородных членах.
ІІ. Упражнение 1. Прочитайте, соблюдая интонацию однородности.
Определите, какими членами предложения являются однородные члены в
каждом предложении и как они между собой связаны. Начертите схемы 3,
7, 8-го предложений.
1) Внизу мерно и широко шумел прибой (Казаков). 2) То солнце
спрячется, то светит слишком ярко (Крылов). 3) В вагоне электрички было
тесно от рюкзаков и лыж и шумно (Казаков). 4) Поворчал он, да не посмел
ослушаться (Короленко). 5) Голос слепого нищего был слаб и дрожал...
(Горький). 6) Она молода, изящна, любит жизнь... (Чехов). 7) Они
медленно прошли мимо бревенчатых глухих стен, изгородей и бань,
вышли к обрыву над озером и сели на лавку под березой (Казаков). 8) Из
Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел и сделал таким образом
200 верст лишних, зато увидел Ермолова (Пушкин).
Упражнение 2. Спишите текст. Подчеркните однородные члены
предложения в соответствии с тем, каким членом предложения они
являются.
СКВОРЕЦ
Земля обсохла, душистые берёзовые почки распустились.
Вспахиваются поля, вскапываются и рыхлятся огороды. Сколько
выползает на свет божий разных червячков, гусениц, слизней, жучков и
личинок! Скворец никогда весной не ищет своей пищи ни в воздухе на
лету, ни на дереве. Его корм всюду: на земле и в земле. Знаете, сколько
истребляет он в течение лета всяких вредных для сада и огорода
насекомых, если считать на вес? В триста раз больше собственного веса!
Интересно глядеть, когда он, идя между грядок или вдоль дорожки,
охотится за своей добычей. Походка его быстра и чуть-чуть неуклюжа.
(К. Паустовский)
Упражнение 3.
Распространите
предложения
однородными
членами.
Образец: Писатели сильны своей связью с народом. – Великие
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русские писатели были сильны своей связью с родным народом, с родной
страной.
1) Они боролись за справедливость. 2) Пушкин создал русский
литературный язык. 3) Поэт положил начало красивому стиху и точной
прозе.
Упражнение 4. Запишите предложения под диктовку, составьте их
схемы (комментированное письмо). Выпишите ряды однородных членов.
1) Сосны, берёзы, лиственницы мелькают по сторонам. (В. Песков)
2) Люди ближних сёл несли на базар овощи, хлеб, птицу, фрукты, мёд.
(А. Фадеев) 3) Были это весёлые, сильные и смелые люди. (М. Горький)
4) Москва, Москва!.. Люблю тебя, как сын, как русский, – сильно,
пламенно и нежно! (М. Лермонтов) 5) Перед домом разноцветные огни
вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, пальмами,
фонтанами, посыпались дождём, звёздами, угасали и снова вспыхнули.
(А. Пушкин)
Упражнение 5. Выпишите из записанных на доске предложений
ряды однородных членов предложения, составляя их схемы. Вставьте
пропущенные буквы.
1) По сторонам тропы высокими и крутыми стенами стоял
шиповник и цвел алым и влажным огнем. (К. Паустовский.) 2) Лена
смотрела в окно на только что освободившуюся ото льда холодную гладь
залива, на рыбачьи артели с сетями на гальке, на весенние караваны гусей
и уток. (А. Фадеев.) 3) В мартовскую ночь зима еще украдкой возвращает
морозную тишину, колкий воздух, холодный блеск луны, хрустальную
звонкость наста и тонкого ледка лужиц. (Д. Зуев.) 4) Прохор фыркал,
отдувался, гоготал, сплавал на ту сторону, нарвал фиалок и царских
кудрей, расцветил букет огнями желтых лилий и поплыл обратно.
(В. Шишков.) 5) Море лов..т стрелы молний и в своей пучине гас..т.
(М. Горький.) 6) Петр Иванович быстро и совсем неслышно встал с земли,
сунул руку в мешок и вытащил оттуда свернутую сетку. (Г. Скребицкий.)
7) По горам, в лесу огни, точно звезды, плавали, опускаясь и поднимаясь
по скатам холмов. (И. Гончаров.)
Тест по теме «Однородные члены предложения»
1. Какое утверждение является неверным?
Однородные члены предложения …
1) соединяются между собой сочинительными союзами;
2) отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому
же слову;
3) могут быть распространенными;
4) всегда выражаются одной частью речи.
2. Какую синтаксическую функцию выполняют однородные члены
в предложении?
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Дни стояли пасмурные, дождливые, однако теплые.
1) однородные подлежащие;
2) однородные сказуемые;
3) однородные определения;
4) однородные обстоятельства.
3. Какую синтаксическую функцию выполняют однородные члены
в предложении?
Грин населил свои книги племенем смелых, простодушных, как
дети, гордых, самоотверженных и добрых людей.
1) однородные подлежащие;
2) однородные дополнения;
3) однородные определения;
4) однородные обстоятельства.
4. Какую синтаксическую функцию выполняют однородные члены
в предложении?
Туманы в Лондоне бывают если не каждый день, то через день
непременно.
1) однородные сказуемые;
2) однородные дополнения;
3) однородные определения;
4) однородные обстоятельства.
5. Найдите в предложениях однородные члены и определите их
синтаксическую функцию.
1) Мы обследовали наше новое жилье и нашли здесь много нужных
вещей.
2) А Василия Блаженного, Московский Кремль, песни, стихи
Пушкина, романсы Толстого любить можно.
3) Розово и зыбко явь отражается в снах.
4) Длинноногая тень от белого, в рыжих пятнах, коротконогого
Мурзика.
5) Рядом со Стрелецким стояли Тася и Волошин.
А. Подлежащее. Б. Сказуемое. В. Определение. Г. Дополнение.
Д. Обстоятельство.
6. Определите, как связаны между собой однородные члены.
1) Эта птица вообще любит озера, реки, болота.
2) Были здесь узкие и острые гоночные суда и широкие мореходные
боты.
А. Союзная связь. Б. Бессоюзная связь.
7. Установите тип союзов, соединяющих однородные члены.
1) И учителями там были бабки, да дедки, да деревенские.
2) Крики то усиливались, то затихали.
3) Где-то далеко заворчал гром, но сошел на нет.
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А. Соединительные
союзы.
Б. Противительные
союзы.
В. Разделительные союзы.
8. В каком варианте ответа указаны предложения с несколькими
рядами однородных членов?
А. По сторонам тропы высокими и крутыми стенами стоял
шиповник и цвел алым огнем.
Б. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит.
В. Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в
этом крике.
Г. В лесу и на лугу пахло мокрой травой и свежим сеном.
1) А, В 2) Б, В 3) А, Б 4) А, Г
9. Среди предложений 1–5 найдите предложение с однородными
членами. Напишите номер этого предложения.
(1) На востоке разгорается заря, и вода кажется розовой. (2) Как бы
в парной легкой дымке под пение бесчисленных птиц поднимается над
землёю солнце. (3) Точно живое дыхание земли, легкий золотистый туман
стелется над полями, над недвижной лентой реки. (4) Все выше
поднимается солнце. (5) Прохладная прозрачная роса на лугах сияет
алмазной россыпью. (И. Соколов-Микитов)
10. Среди предложений 1–3 найдите предложение с однородными
членами. Напишите номер этого предложения.
(1) А как хороши зимою покрытые льдом и снегом лесные озерки,
застывшие малые реки, в которых продолжается невидимая глазу жизнь!
(2) Хороши зимою осиновые деревья с тончайшим кружевом своих голых
ветвей на фоне темного елового леса. (3) Кое-где краснеют в лесу на
рябине зазимовавшие ягоды, висят яркие гроздья калины. (И. СоколовМикитов)
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Кобець І. І.
ВІДПРІЗВИЩЕВІ ПРІЗВИСЬКА м. СВІТЛОДАРСЬКА
Науковий керівник –
канд. філол. наук, доцент Л. В. Сегін
Питання дослідження онімів здавна привертало увагу мовознавців.
У славістиці засади таких досліджень були розроблені в працях Д. Бучка,
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Ю. Карпенка, П. Чучки, Л. Масенко, Є. Отіна, О. Суперанської та ін. З
кожним роком відбувається розширення дослідження одиниць онімного
простору (від імен, прізвиськ, прізвищ, топонімів до ергонімів,
конотонімів, урбанонімів, сайтонімів тощо), свідченням чого є значна
кількість серйозних наукових праць, що захищені / опубліковані упродовж
останніх десятиріч ХХ ст. і на поч. ХХІ ст.(О. Белей, М. Цілина, Н. Лісняк,
Н. Павликівська та ін.). Проте на сьогодні попри всі здобутки й досягнення
в царині української ономастики залишаються проблеми, які потребують
подальшого вирішення. Одним з таких питань є неофіційні антропоніми.
На сьогодні є чимало досліджень прізвиськ різних регіонів України
(В. А. Чабаненко,
Г. Л. Аркушин,
О. В. Антонюк,
Н. М. Фєдотова,
М. Я. Наливайко, М. П. Лесюк та ін.).
Об’єктом нашого дослідження стала неофіційна система іменувань
жителів м. Світлодарська Донецької області, а саме, відпрізвищеві
прізвиська.
Матеріалом для дослідження послужили прізвиська жителів міста в
кількості 170 одиниць, отримані шляхом опитування жителів.
Серед відпрізвищевих прізвиськ міста Світлодарськ виділяємо такі
типи онімів:
1. Відпрізвищеві
прізвиська,
утворені
морфологічними
способами.
Сюди належать такі морфологічні способи формування прізвиськ як
суфіксація, усічення основи чи кореня, усічення, яке супроводжується
суфіксацією, а також додаванням флексії. У межах цієї групи виділяємо
підгрупи:
Відпрізвищеві прізвиська, утворені шляхом усічення. Однією з
особливостей таких прізвиськ є стислість. На думку дослідників
найчастіше зустрічається усічення кінця основи. Це підтверджують і наші
спостереження:
Шева < Шевченко, Кузя < Кузьмін, Зубарь < Зубарев, Гум <
Гумбин, Метіль < Метільов, Міха < Міхальов, Короб < Коробко, Макар <
Макаров, Плех < Плеханов, Буг < Бугаков, Сімак < Сімаков, Влас <
Власенко, Прохор < Прохаров, Том < Томашевський, Пот < Потоцький,
В’юн < В’юнова, Лухан < Луханов, Яким < Якимов, Кал < Кальченко, Тупік
< Тупікін, Панфіл < Панфілов, Платон < Платонов, Яков < Яковленко,
Назар < Назаренко, Боб < Бобков та ін.,
Значно рідше трапляються випадки усічення початку, середини
прізвища (Гуров < Гуртавцов, Лиса < Лисовська) або початку і кінця
одночасно (Ким < Окимов).
Серед зібраного і проаналізованого матеріалу зафіксовано значно
більшу кількість прізвиськ, утворених способом усічення з додаванням
певних суфіксів. Науковці пояснюють це тим, що зменшено-пестливі
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суфікси вживають для підкреслення прихильності, теплих стосунків щодо
певної особи, згрубілі навпаки засвідчують негативне ставлення
навколишніх.
Прізвиська, творення яких здійснюється шляхом усічення, яке
супроводжується суфіксацією. У більшості випадків використовуються
суфікси -к, -ік(ик), -іх(их), -ич, -очк-, юш-, -чик-, -ох-, -ос-, -яр-, -ун, -ан:
Фомка < Фомічев, Зефірка < Зефірин, Шапочка < Безшапка, Оська
< Осьмак, Гупик < Гупал, Гаврюша < Гаврілов, Івашко < Іваненко,
Тарасик < Тарасенко, Монтурик < Монтуров, Пахомич < Пахоменко,
Синик < Синицин, Горобчик < Горобець, Івашка < Іванова, Суслик <
Суслов, Мілка < Мілоненко, Шарик < Шароварський, Борщик < Борщов,
Половинка < Половинин, Бардоха < Бардан, Дудос < Дудля, Марік <
Марченко, Усяра < Усов, Ревун < Ревуцький, Верхан < Безвершенко тощо.
Прізвиська, творення яких здійснюється шляхом усічення, яке
супроводжується додаванням закінчення -а, -я, -о: Кура < Курочкин,
Буря < Буркова, Рева < Ревуцький, Фома < Фомін, Вася < Василенко,
Афоня < Афонін, Фома < Фоміченко, Вася < Ваюченко, Тича <
Тичинський, Філя < Філіпенко, Сеня < Сенчин, Сіма < Сіменко, Данило <
Данильченко, Сьома < Семенов, Литва < Литвінов, Чича < Очиченко,
Фрося < Ефросініна та ін.
Прізвиська, творення яких здійснюється шляхом додавання до
основи прізвища суфіксів -ик, -очк-, -ок: Коржик < Корж, Тузик < Туз,
Чепочка < Чепа, Кебальок < Кебал.
2. Відпрізвищеві прізвиська, що з’явились шляхом відтворення
апелятива: Бик < Биков, Світлий < Свєтлов, Чорний < Чорнов, Нос <
Носов, Кислий < Кисляк, Кузнець < Кузнецов, Яструб < Яструбов, Заєць <
Зайцев, Жук < Жуков, Луг < Луговий, Чайка < Чайкін, Зоря< Зорін, Токар
< Токарев, Сом < Сомов, Лопата < Лопатін, Колос < Колосков, Старий <
Старинець, Мороз < Морозов, Кит < Китова, Пастух < Пастушенко,
Воробей < Воробйов, Гусь < Гусєв, Білий < Біленко, Хрест < Хрестовий,
Шинкар < Шинкаренко, Гусь < Гусак, Козак < Козачок, Лисий < Лисенко,
Сорока < Сорокіна, Огурець < Огурцов, Чиж < Чижов, Слива < Сливова,
Вовк < Волков, Кисель < Кисельов, Птах < Пташин, Маг < Магєєв, Сухар
< Сухарьов, Потіха < Потішин, Крікун < Крикунова, Перо < Перов, Сапог
< Сапожніков, Решето < Решетніков, Бобер < Бобрицький, Скрипка <
Скрипниченко, Сабля < Сабленко, Колесо < Колісниченко, Рябий <
Рябченко, Стріла < Стрельченко, Колесо < Колесник.
3. Прізвиська, утворені шляхом лексичних, фонетичних,
графічних асоціацій. Лексичні асоціації не можна класифікувати як
синоніми, антоніми чи підпорядковані слова – це, як справедливо
зазначають, зв’язок між окремими нервово-психічними актами –
уявленнями, думками, почуттями, унаслідок якого одне уявлення, почуття
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й т. ін. викликає інше». Ці прізвиська можна поділити на підгрупи:
а) за лексичною асоціацією:
– прізвиська, утворені за синонімічними відношеннями:
Гарячий < Жаров;
– за антонімічними відношеннями: Коза < Козлова, Кіт <
Кішкін;
– за асоціацією належності апелятивів до одного класу чи виду:
Гілка < Вітвицький;
– за асоціацією родо-видових та видо-родових відношень
апелятивів: Риба < Щукін, Макарона < Лапшин;
– за асоціацією від стійкого сполучення слів: Ципльонок < Циба;
б) за звуковою асоціацією: Хряк < Крячок, Кошмар < Кошман,
Фашист < Ємець, Круглий < Безуглий, Нежних < Нужних, Гаррі Аршин <
Гаршин, Пліз < Плис, Кабан < Кабацький, Банан < Балан, Бух < Буг,
Дельфін < Делевінь, Таксист < Таксир, Батон < Батор, Калоша <
Калюжний, Рама < Романович, Ромашка < Романов, Клин < Климак;
Є категорія прізвиськ, які утворено від імені та прізвища разом:
Чеполіно < Чепа Еліна, Мес Ко < Мейсар Костянтин, Макс Пол < Максим
Полубабкін.

кількість

Прізвиська, утворені шляхом
усічення
Прізвиська, утворені шляхом
усічення + суфіксація

15

3

32

Прізвиська, утворені шляхом
усічення + закінчення

25
49
4

19

Прізвиська, утворені шляхом
додавання до основи прізвища
суфіксів
Прізвиська, що з’явились шляхом
відтворення апелятива
Прізвиська, утворені шляхом
лексичних, фонетичних, графічних
асоціацій
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Коваленко В. П.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Сьогодні великий інтерес проявляється до збільшення ролі
іноземної мови в діяльності вищих навчальних закладів. Використання
існуючих інформаційних комп’ютерних технологій (ІКТ) на заняттях –
надзвичайно актуальне і водночас проблематичне питання.
ІКТ значно збагатили і розширили можливості освітньо-виховного
процесу. Уже зараз у ході широкомасштабного застосування ІКТ
уможливлюється очікування вдосконалення навчального процесу з
реалізацією особистісно-індивідуального підходу. Наразі інтенсивно
використовуються різноманітні інновації ІКТ: мультимедійні підручники,
електронні посібники, відеолекції вебінарні заняття, відеопрезентації і
відеоролики навчальних матеріалів, тощо, з використанням інтеренетресурсів. У результаті всебічного впровадження ІКТ у навчальний процес
стає можливим нехтувати просторовими та часовими обмеженнями
доступу до інформаційних джерел, навчальних центрів, освітніх установ
і т. д. Дистанційне навчання практично вирішує проблеми безкоштовного
доступу та легальності [2, с. 284–285]. Сьогодні використання
інформаційних технологій – одна з умов успішного вивчення іноземної
мови.
Розглядаючи питання щодо використання комп’ютера у навчанні
іноземних мов, можна виділити такі позитивні моменти його
впровадження: 1) мотивує навчання, можливо навіть більше ніж аудіо- та
відеоматеріали;
2) дає
можливість
викладачеві
застосовувати
індивідуальний підхід; 3) сприяє розвитку самостійності студентів,
спонукає користуватися інформацією, що безпосередньо стосується
їхнього особистого чи професійного життя; 4) підвищує поінформованість
щодо інших мов та культур; 5) завдяки наявності різноманітних типів
текстів підвищує мовні компетенції; 6) забезпечує сучасний матеріал, що
відповідає інтересам і потребам студентів; 7) пропонує автентичний і
актуальний матеріал.
Сучасні інформаційні технології при вивченні іноземних мов
дозволяють забезпечити проведення занять і самостійної роботи з розвитку
навичок усного мовлення; поповнення активного словникового запасу;
навички двостороннього перекладу; перевірку орфографії; аналітичну
обробку повідомлень; синтез документів; перевірку знань (тестування).
Найвища ефективність застосування комп’ютерних інформативних
технологій у мовній підготовці досягається при їх комплексному,
системному використанні.
Основою технічного забезпечення є персональний комп’ютер,
оснащений додатковими пристроями. Інформаційне забезпечення
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складають словники, бази даних і бази знань, реалізовані на компактдисках, а також у вигляді розподілених баз.
Програмне забезпечення складають засоби базового програмного
забезпечення та пакети прикладних програм (інформаційно-довідкові й
інформаційно-пошукові
системи,
програми-перекладачі,
експертні
системи, навчальні системи, тощо).
Методичне забезпечення розробляється із урахуванням специфіки
фаху користувача.
Інтернет як джерело додаткової інформації. Найпростіше
використання Інтернету – це використання його як джерела додаткових
матеріалів для викладача та студентів. У цьому випадку використовується
лише незначна частина можливостей мережі. Але навіть за такого
використання, вивчення іноземної мови змінюється: користувач інтернету
отримує актуальну і автентичну інформацію.
Використання Інтернету безпосередньо на занятті. Сайти, які є
корисними для викладача іноземної мови і які можуть бути використані на
занятті, власне, діляться на інформаційні та суто навчальні. Інформаційні
сайти використовують для добору цікавих текстових матеріалів, творчих
завдань. Спеціальні навчальні сайти містять різні види робіт, вони
розроблені з урахуванням рівня знань студентів. Робота саме з такими
сайтами є цікавою і пізнавальною у вивченні мови. Крім того, є група
вузькоспеціальних навчальних сайтів, призначених для навчання чотирьох
видів мовленнєвої діяльності (читання, письма, говоріння та аудіювання ),
вивчення фонетики, граматики, лексики тощо. У роботі з навчальними
сайтами обирається той рівень складності, який відповідає рівню
підготовки студентів.
Спілкування в Інтернеті. З метою вивчення іноземних мов може
використовуватись як вільне спілкування в Інтернеті, так і спеціально
організоване спілкування в режимі електронної пошти, електронної
конференції чи дошки об’яв. Це створює унікальну автентичну ситуацію
діалогічного мовлення.
Проведення Інтернет-проектів. Проведення інтерне-проектів дає
можливість практично використовувати здобуті знання в реальних
життєвих ситуаціях, сприяє розвитку комунікативних умінь та навичок
студентів.
Існує два види проектів, планування, проведення і результати яких
відрізняються один від одного: WWW-проекти і E-mail-проекти.
WWW-проекти розраховані на те, що студенти отримують завдання
для виконання якого їм необхідно знайти інформацію в Інтернеті і
представити потім результати свого пошуку.
Комунікацію електронною поштою краще за все проводити за
допомогою E-mail-проектів. Успішним проект може бути у тому випадку,
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якщо він правильно спланований, має цікаву тему і відповідає рівню знань
студентів.
Зазвичай E-mail-проекти проводяться за участі двох чи декількох
груп студентів із різних країн, для яких мова, яка використовується, є
іноземною, а не рідною [4, с 25–31].
Комп’ютерні навчальні програми. Використання комп’ютерних
програм у навчальному процесі дає змогу найбільш повно реалізувати
принцип особистісно-орієнтованого навчання. Індивідуалізація процесу
навчання здійснюється завдяки великому потенціалу комп’ютерних
засобів щодо адаптації до потреб кожного студента. Стає можливо
врахувати не лише вікові особливості та рівень підготовленості студентів,
але й індивідуальні психологічні характеристики кожного студента.
Широко залучаються у процес навчання комп’ютерні ігрові
технології. До наявних переваг вживання технологій комп’ютерних ігор
при вивченні іноземної мови можна відвести наступне:
• формування і розвиток усіх головних видів мовленнєвої діяльності
активними методами навчання;
• формування мовної компетенції;
• можливість організації та контролю самостійної роботи з розвитку
навичок мовленнєвої діяльності в ігровій формі;
• підвищення мотивації щодо засвоєння мови;
• обмежені можливості формування лексичного запасу студентів у
вигляді вузької тематики і специфіки лексичного матеріалу, що
визначається комп’ютерною грою [1].
Технологія візуалізації тексту в 3ds моделях представляє собою
активний ігровий метод, що істотно підвищує ефективність навчання,
дозволяє творчо підійти до навчального процесу. Зокрема, це особливо
стає у нагоді мовному навчанні , що є вкрай важливим в умовах
міжкультурної комунікації в комунікаційному просторі сучасності.
За допомогою сучасних комп’ютерних програм студенти
відчувають справжнє занурення у живу мову, отримують безліч
можливостей для вивчення та запам’ятовування нових слів та мовних
зворотів, а також для розвитку мовленнєвих навичок, а також для розвитку
мовленнєвих навичок.
Враховуючи всі переваги й можливості чесних інформативних
технологій, не варто забувати, що комп’ютер, здійснюючи цілу низку
функцій навчання, все ж таки не може повністю замінити викладача
іноземної мови. Комп’ютер не потрібно протиставляти викладачеві, а
використовувати його як засіб його професійної діяльності.
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Коваленко Е. Д., Маторина Н. М.
ВВОДНЫЕ СЛОВА И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
(лингводидактический аспект)
Тезисы состоят из двух частей: в первой части представлены
теоретические сведения о вводных словах и словосочетаниях [1; 2; 4], в
практической части – задания для формирования навыков нахождения
вводных слов и словосочетаний в тексте и их употребления в письменной
речи [3; 5].
І. Вводными называются слова, грамматически не связанные с
членами предложения (т. е. не связанные с ними по способу согласования,
управления или примыкания), не являющиеся членами предложения и
выражающие отношение говорящего к высказываемой мысли,
характеризующие способ ее оформления и т. п. Вводным словам присуща
интонация вводности, выражающаяся в понижении голоса и более
быстром их произнесении по сравнению с остальной частью предложения
и в своеобразной безударности [1; 2].
Вводные слова могут относиться или ко всему предложению в
целом, или к отдельным его членам. Ср.: Соответственно, все движется
от менее разумного к более разумному и прекрасному; Один выигрывал, а
другой, соответственно, проигрывал, и это их беспокоило, потому что
нарушало статистическое равновесие (А. и Б. Стругацкие). В последнем
случае вводное слово ставится непосредственно рядом с тем членом
предложения, к которому оно относится.
Отношение говорящего к содержанию высказывания, его оценку,
добавочные эмоциональные и экспрессивные оттенки значения
выражают не только отдельные слова, но и словосочетания вводного
характера. Например: Детей у них не было, и потому, может быть, Анна
Григорьевна часто имела злой и раздраженный вид (Ф. Сологуб); Или вы,
может быть, меня не любите… может быть, я обманулась…
(И. Тургенев).
Вводные слова и словосочетания выделяются запятыми.
Различается несколько основных групп вводных слов по их значению.
1. Большую группу составляют вводные слова и словосочетания с
модальным значением, выражающие оценку говорящим степени
достоверности сообщаемого (уверенность, предположение, сомнение,
неуверенность и т. п.): конечно, несомненно, безусловно, бесспорно,
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очевидно, без всякого сомнения, вероятно, по всей вероятности, по сути
дела, разумеется, само собой разумеется, может быть, должно быть,
наверное, пожалуй, по-видимому, действительно и др. Например: Старуха,
очевидно, часто рассказывала о горящем сердце Данко (М. Горький);
Победы, одержанные им над Экселенцем, были настолько велики и
очевидны, что он, без сомнения, мог позволить себе быть великодушным
(А. и Б. Стругацкие).
2. Оценку сообщаемых фактов с точки зрения их обычности
выражают вводные слова бывает, случается, как водится, как всегда, по
обыкновению, по обычаю и др. Например: По окончании игры спорили, как
водится, довольно громко (Н. Гоголь); Вот, к примеру, идешь ты в бой и
думаешь: «Иду я за родную землю». Так вот ты и скажи: за что же ты
идешь? (К. Паустовский).
3. Эмоциональную оценку сообщаемого дают вводные слова и
словосочетания, выражающие чувства говорящего (радость, удовольствие,
сожаление, удивление, негодование и т. п.): к счастью, к радости, к
удовольствию, к сожалению, к несчастью, к удивлению, к изумлению, к
огорчению, к прискорбию, к досаде, странное дело, неровен час, чего
доброго, как нарочно и др. Например: Человек я маленький, сами вы
знаете; но, к счастью моему, не жалею о том, что я маленький человек
(Ф. Достоевский); Но нет, я, как нарочно, заговорил об его игре, сказал, что
мне говорили, что он бросил скрипку (Л. Толстой).
4. На связь мыслей, последовательность изложения указывают
вводные слова и словосочетания во-первых, во-вторых и т. д., с одной
стороны, с другой стороны, наконец, наоборот, напротив, однако, в
общем, в частности, кстати, кстати сказать, итак, следовательно,
значит, кроме того, например, так, таким образом и др.
Например: Сядьте у камина, перечтите что-нибудь легкое, выпейте,
наконец, вина (В. Пелевин); Таким образом, дело тут было не в плохом или
хорошем вкусе (Л. Кассиль).
5. Многие вводные слова и словосочетания указывают на приемы и
способы оформления мыслей, на экспрессивный характер высказывания:
словом, одним словом, короче говоря, вообще говоря, иначе говоря, так
сказать, другими словами, лучше сказать, грубо выражаясь, мягко
выражаясь, по правде говоря, между нами говоря, смешно сказать,
сказать по совести и др. Например: Тоска, одним словом, заела
(Д. Фурманов); У Долли есть склонность, мягко говоря, нахальничать
(В. Набоков).
6. Ряд вводных слов и словосочетаний указывает на источник
сообщаемого: по словам, по сообщению, по мнению, по слухам, по
сведениям, по-моему, по-твоему и т. п., дескать, мол, по моим расчетам, с
точки зрения, как известно и др. Например: Там его, по слухам, стреляли,
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да не до смерти (В. Астафьев); C его, прадеда, точки зрения, говорящий
кот – вещь куда менее фантастическая, нежели деревянный полированный
ящик, который хрипит, воет, музицирует и говорит на многих языках
(А. и Б. Стругацкие).
7. Особую группу составляют вводные слова и словосочетания,
обращенные к собеседнику или к читателю с целью привлечь его внимание
к сообщаемому, внушить определенное отношение к излагаемым фактам:
видишь (ли), видите (ли), понимаешь (ли), понимаете (ли), пойми, поймите,
вообразите себе, извините, простите, пожалуйста, сделайте милость,
помнишь (ли), помните (ли), помилуйте, послушайте, согласитесь,
заметьте себе, позвольте и др. Например: Одичаешь, знаете, если
будешь все время жить взаперти (Н. Гоголь); Человеку нужны дозарезу
деньги, впору вешаться, а она не платит, потому что, видите ли, не
расположена заниматься денежными делами!.. (А. Чехов).
В качестве вводных слов употребляются или специально
предназначенные для этой цели слова (впрочем, дескать, пожалуйста,
итак, следовательно и др.), или слова различных частей речи в случаях
выражения ими указанных выше значений (подавляющее количество
вводных слов). Ср.: Послышался резкий стук, должно быть сорвалась
ставня (А. Чехов) (не вводное слово, член предложения); Послышался
резкий стук. Должно быть, сорвалась ставня (вводное слово, выражающее
эмоциональную оценку сообщения).
Не будучи синтаксически связаны с членами предложения, вводные
слова тем не менее в некоторых случаях выполняют конструктивную роль
и являются необходимыми для структуры предложения. Например: Вы,
кажется, потом любили португальца, а может быть, с малайцем вы ушли
(А. Вертинский). В этих случаях функция вводных слов близка к функции
союзов (разделительных, противительных, присоединительных и др.).
Так, повторяющееся вводное слово может (может быть,
возможно) служит для выражения разделительных отношений. Например:
Я не знаю, где зарыты Опанаса кости: может, под кустом ракиты, может,
на погосте (Э. Багрицкий) (ср. то ли ... то ли).
Вводные слова однако, впрочем, напротив и т. п. служат для
выражения противительных отношений. Например: Погода была ветреная,
ветер, однако, не совсем был попутный (И. Гончаров) (ср. а ветер...;
ветер же...).
Вводное слово правда может выполнять функцию уступительного
союза. Например: Правда, обед его состоял из двух или трех блюд,
изготовленных
отставным
солдатом,
но
шампанское
лилось
рекою (А. Пушкин) (ср. хотя ... но...).
По морфологическому своему выражению вводные слова в своем
подавляющем большинстве соотносятся или с именами, или с глаголами,
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или с наречиями.
1. Вводные слова именного типа выражаются:
а) именами существительными (без предлога или с предлогом),
например: правда, словом, без сомнения, к счастью, на беду, по преданию;
б) именами прилагательными (субстантивированными), например: в
общем, между прочим, самое главное;
в) местоимениями (в сочетании с предлогом), например: кроме
того, напротив того.
2. Вводные слова наречного типа соотносительны с наречиями,
например: вероятно, видимо, несомненно, вернее, короче, кстати,
наконец.
3. Вводные слова глагольного типа выражаются:
а) личными формами глагола, например: видишь ли, представьте
себе, думаю, полагаем, говорят, рассказывают (вводные конструкции
этого типа стоят на грани между вводными словами и вводными
предложениями, так как слова типа думаю, полагаем могут
рассматриваться как односоставные определенно-личные предложения, а
слова типа говорят, рассказывают – как односоставные неопределенноличные предложения);
б) инфинитивами или инфинитивными сочетаниями, например:
видать, признаться, кстати сказать, по правде сказать;
в) деепричастиями (в сочетании с наречием или именем
существительным), например: точнее говоря, мягко выражаясь, правду
говоря, по совести говоря.
Не выделяются запятыми, поскольку не являются водными,
следующие выражения:
• будто, буквально, вдруг, вдобавок, вот, ведь, все-таки, вряд ли,
едва ли, в конечном счете, именно, даже, как будто, исключительно, как
раз, как бы, почти, между тем, потому, поэтому, примерно,
приблизительно, причем, притом, решительно, просто, словно.
В данную группу входят наречия и частицы, оказывающиеся
наиболее часто ошибочно обособленными. Их не выделяют как вводные
слова в русском языке. Например: В конечном счете современный человек
испытывает глубокое недоверие практически ко всему, что не связано с
поглощением или испусканием денег (В. Пелевин); Лопухов стал почти
по-прежнему уважать его (Н. Чернышевский);
• по совету..., по традиции, по требованию..., по указанию..., по
замыслу..., по распоряжению... - эти сочетания являются необособленными
членами. Например: Это было ей необходимо, по требованию Грушиной,
чтобы впоследствии, при сравнении двух подделок, не оказалось разницы
(Ф. Сологуб); По требованию Усольцева сюда привозили все новые
барабаны кабеля всевозможных сечений и марок… (Д. Гранин).
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ІІ. Упражнение 1. Прочитайте предложения, правильно интонируя их.
Определите, какой частью речи являются вводные слова. Составьте схемы
предложений
ВС,… с вводным словом. Объясните постановку знаков
препинания.
Несомненно, вы подумаете над моими словами и, по-видимому,
поймете свою вину. Я хотел вам сказать приятное, а вы, кажется,
обиделись. Разумеется, никто не может заставить вас учиться, если вы не
поймете необходимости знаний.
Упражнение 2. В данные предложения введите вводные слова с
различными значениями (по-моему, безусловно, конечно и др.). Расставьте
знаки препинания.
Курение разрушает организм человека. Правильный выбор
профессии – важнейший шаг в жизни. Лживость, трусость, зазнайство –
отвратительные черты характера. Человек должен оставить после себя след
на земле.
Упражнение 3. Расставьте знаки препинания. Определите значение
вводных слов.
Право мне нечего рассказывать дорогой Максим Максимыч
(М. Лермонтов). Впрочем она по ее словам не теряла надежды встретиться
со мной впоследствии (А. Куприн. Про вас я не слышал к несчастью
ничего но многое от вас конечно я узнаю (М. Лермонтов). Тебе Евгений я
разумеется предоставлю мой кабинет (И. Тургенев). Во-первых я говорю
по-французски не хуже вас а по-немецки даже лучше во-вторых я три года
провел за границей (И. Тургенев).
Упражнение 4. В данных предложениях найдите вводные слова и
замените их другими, синонимичными.
Кажется, эту книгу я уже читал. К нашей радости, солнце
выглянуло из-за туч. Очевидно, поезд опаздывает. Мы, разумеется,
сделаем все возможное. К стыду моему, я так и не успел выполнить его
просьбу.
Упражнение 5. Переведите текст с украинского языка на русский.
Обратите внимание на вводные слова. Сравните их употребление в обоих
языках. Объясните расстановку знаков препинания.
Узимку багато підлітків і дорослих людей відмовляються від
головних уборів. Між іншим, відмова від «одягу» для голови може
призвести до застудження коренів волосся і, як наслідок, – до менінгіту.
Певна річ, у холодну пору року організм дуже швидко переохолоджується.
Таким чином, якщо особа одягнена не по погоді, захисні функції організму
слабшають і людина занедужує. До речі, особливо чуттєва до холоду шкіра
голови, тому небезпечно виходити на вулицю без головного убору взимку,
восени чи навесні, коли іде дощ. Волосся стає вологим, і, звичайно, після
нетривалого перебування на вулиці може початися нежить. Це найменший
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наслідок переохолодження, можливі, до того ж, отит, гайморит, фронтит.
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Korotiaieva I.
TECHNOLOGY OF COOPERATIVE LEARNING IN THE ESL
CLASSROOM
There is no real limit to the way in which teachers can group students in
a classroom, though certain factors may make things problematic. Nevertheless,
teaching a class as a whole group, getting students to work on their own, or
having them perform tasks in pairs or groups all have their own advantages and
disadvantages; each is more or less appropriate for different activities [2,
p. 144].
In recent years cooperative learning is becoming more and more popular
in the ESL classroom. Cooperative learning can be defined as a strategy for the
classroom that is used to increase motivation and retention, to help students
develop a positive image of self and others, to provide a vehicle for critical
thinking and problem solving, and to encourage collaborative social skills [5,
p. 140].
Technology of cooperative learning is based on the following
assumptions:
1) Cooperative skills must be learned. In the classroom, students will
not automatically start cooperating as soon as you put them into small groups.
That’s why, cooperative group skills must be taught.
2) Physical and spatial arrangement of the classroom affects
cooperative work. Activities must be structured so that students can cooperate
and talk to each other. If they want to have a conversation with other students,
they need to talk face-to-face.
3) Peer support and group dynamics are the keys to successful group
work. The members in the group are the ones who determine how well the group
will function. There must be a careful balance between pressure for learning
cooperative skills and support for doing so. Thus, cooperative learning must be
organized under well-structured teacher guidance [3; 4].
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Foreign scholars and methodologists [1] have identified several vital
strategies for helping teachers understand group dynamics and promote peer
support in the second language classroom:
1) Restructuring. Restructuring activities usually require students to
interact physically as a group. Students are giving specific instructions for
carrying out the task. There is a minimal participation by the teacher (for
example, the popular technique of the so called “line-ups”.
2) One-centered strategy. This activities put one student in the spotlight
for a few minutes. Activities are structured so that each student is given
individual attention for a limited period of time (for example, a “spotlight
interview”).
3) Unified group. Unified group activities promote cooperation in the
group. Students begin to think about group goals instead of individuals goals.
Praise and positive reinforcement are provided to promote group success (for
example, a popular activity of a “strip story”.
4) Dyad. These activities give students the opportunity to work one-toone with others in the class. Information-gap activities with grids and chats are
favourite activities for many students.
5) Small group strategy. Small-group activities are more loosely
structured than pair activities. They require patience, good listening habits and,
certainly, motivation. The teacher acts only as a facilitator. These activities help
students develop techniques for fair group interaction.
6) Large group strategy. Large-group activities are similar in their
objectives and structure to small-group activities. The only difference is the
inclusion of a large number of students [1].
There are four steps that foreign language teachers must follow in
teaching cooperative skills. They are adapted from Johnson and Johnson [3].
Step 1. Students must see value in group work. If teachers want students
to react positively to their first experiences in cooperative learning, students
must understand at least some of the many rationales for this kind of classroom
experience. Teachers may use various techniques: a brainstorm session, posters
around the classroom etc.
Step 2. Students must be aware of the necessary skills for successful
group work in order to know what they are supposed to do. The teacher should
demonstrate and model the skill to further clarify the points to the students.
Concentrate on one skill at a time.
Step 3. Students must practice the skill. The main responsibilities
teachers have in cooperative learning are to design and set up practice situations.
Students need to have a chance to practice the skills long enough so they can
integrate the skills into their daily interactions with their peers. Once is never
enough!
Step 4. Students need to process the skills they have practiced.
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Processing means that students need to become aware of what exactly it is they
have practiced and to evaluate how successful they have been in the practice of
the skills.
What cooperative skills teachers choose for practice will depend on what
skills students have not mastered. Foreign methodologists [3] identify four
levels of cooperative skills that second language teachers can focus on:
1) Forming. Forming skills are directed towards organizing the group
and establishing behavioral norms.
2) Functioning. Functioning skills are directed towards completing tasks
and maintaining good relationships within the group.
3) Formulating. The skill of formulating is directed towards helping
learners develop a deeper understanding of the material being studied and to
develop better reasoning strategies, as well as to aid in maximum retention of
the material.
4) Fermenting. The highest-level skill for cooperative groups is
fermenting. This skill involves helping learners explore more thoroughly the
material they have been exposed to [5, p.145–146].
Benefits from using cooperative techniques leave no doubt. Most of the
recent researches show that higher-order cognitive skills are best improved by
the more open-ended methods used in cooperative learning. Several research
studies on cooperative learning have included measures of student self-esteem.
It is assumed that students in cooperative groups fill more liked by their
classmates because of the increase opportunities to interact. When students feel
they are making significant contributions to the group process and these
contributions are valued by the group members, they are more likely to feel
successful academically. Improved self-esteem is an outcome of cooperative
activity [4].
Cooperative learning encourages broader skills of cooperation and
negotiation. It promotes learner autonomy by allowing students to make their
own decisions in the group without being told what to do by the teacher.
Thus, through cooperative learning techniques, students can become real
partners in the learning enterprise. Since most consequential problems are
solved via collaboration, students who learn to work together in an educational
setting are better prepared to meet life’s obligations. Through cooperative
learning techniques learners are asked to do things in the ESL classroom that
they are asked to do in real life – take charge of and responsibility for their own
success in learning.
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Korotiaieva I., Tkachenko I.
ROLES OF THE TEACHER IN TODAY’S FOREIGN LANGUAGE
CLASSROOM
Foreign language teachers use many metaphors to describe what they do
in the classroom. Sometimes they say they are like actors because “we are
always on the stage”. Others think they are like orchestra conductors “because I
direct conversation and set the place and tone”. Yet others feel like gardeners,
“because we plant the seeds and then watch them grow”. The range of images –
these and others – that teachers use about themselves indicate the range of views
that they have about their profession [1; 4].
Nowadays, the most significant discoveries in methodology are not only
those describing the new and revolutionary method. The “really new and
different things” in foreign language teaching today involve a different approach
to teaching. Previously it was believed that the only basic tool a language
teacher needed was a sound knowledge of the language. Prospective teachers
were briefly trained in the current methodology and sent into a classroom
[2, p. 10].
Now most of the methodologists are aware of the fact that linguistics is
not the only area in which a language teacher should be trained. The importance
of psychology, pedagogy, sociology, culture study, as well as modern
information technologies, is being recognized.
In recent years, under the influence of humanistic and communicative
theories, great emphasis has been placed on “learner-centered” teaching, that is
teaching which makes the learners’ needs and experience central to the
educational process. In this framework, it is students’ needs which should drive
the syllabus; it is the students’ learning experiences and their responses to them
which should be at the heart of a language course. The measure of a good lesson
is the student activity taking place, not the performance of the teacher
[1, p. 56–57].
In the past, the question most frequently asked was “Which is the best
teaching method?” Now foreign language teachers ask “How can my students
best learn the language?” The focus has shifted from the teacher to the learner,
and with this has come the realization that each learner is an individual, with
distinct needs, learning styles, mental schemata and attitudes. Having come to
the realization, that each learner possesses distinct cognitive and personality
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traits, it follows that one teaching methodology will not be the most appropriate
for all students. The recent tendency has therefore been toward eclecticism,
selecting materials and techniques from various sources [2; 6].
Now foreign language teachers recognize the importance of what a
language does (function), as well as what it is (structure) – and what a language
does is enable us to communicate. It is not enough to acquire knowledge of
linguistic structure. Students must also possess the appropriate schemata
regarding the culture of the language being learned in order to understand the
communication and be able to respond using the vocabulary and structure that
correspond to a specific social situation [3].
Today’s language teacher must manipulate much more information in
several different areas of knowledge. The problem lies not only in the amount of
information to be mastered, but in the organization and application of that
knowledge to a practical situation. While the emphasis in education today is on
the student as the focus of learning, it must be remembered that the teacher is
still the person specially trained to guide the student help him select appropriate
learning materials, and create a positive classroom environment.
J. Harmer distinguishes several significant roles of today’s foreign
language teacher: controller, organizer, assessor, prompter, participant, resource,
tutor, observer, teaching aid etc. [1]. Let us make a brief review of the suggested
roles:
1. Controller. When teachers act as controllers they are in charge of
the class and of the activity taking place in a way that is substantially different
from a situation where students are working on their own in groups. The teacher
exemplifies the qualities of a teacher-fronted classroom in various ways.
2. Organizer. The role of organizer involves giving the students
information, telling them how they are going to do the activity, putting them into
pairs or groups and finally closing things down when it is time to stop. The role
of organizer can be summarized as follows: engage → instruct (demonstrate) →
initiate → organize feedback.
3. Assessor. One of the things that students expect from their teachers
is an indication of whether or not they are getting their English right. This is
where teachers have to act as an assessor, offering feedback and correction and
grading students in various ways.
4. Prompter. Sometimes, when students are involved in a role-play
activity, for example, they lose the thread of what is going on, or they are lost
for words. In such a situation, the teacher should adopt some kind of a
“prompting” role. When teachers prompt, they need to do it sensitively and
encouragingly, but with discretion.
5. Participant. There are such situations in the classroom when the
teacher can join in an activity of his students as a participant. When it goes well,
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students enjoy having the teacher with them, and for the language teacher,
participating is often more enjoyable than acting as a resource.
6. Resource. In most of the classroom situations students may still
have need of their teacher as a resource. They might want to know information
in the middle of an activity about that activity or they might want information
about where to look for something – a reference book or web-site, for example.
This is where teachers can be one of the most important resources they have.
7. Tutor. When students are working on longer projects, such as
pieces of writing or preparation for a debate, the teacher can act as a tutor,
working with individuals or small groups, pointing them in directions they have
not yet thought of taking.
8. Observer. Language teachers do not only observe students in order
to give feedback. They also watch in order to judge the success of the different
materials and activities to make necessary changes in the future.
9. Teaching aid. Language teachers are also a kind of teaching aid
themselves. A piece of teaching equipment in their own right. In particular,
teachers are especially useful when using mime and gesture, as language
models, and as providers of comprehensible input.
The role the language teacher takes on is dependent on what it is he (she)
wishes the students to achieve. What can be said with certainty is that teachers
need to be able to switch between various roles when the situations requires. All
roles, after all, aim to facilitate the students’ progress in some way or other,
that’s why the generalizing role of the teacher as a “facilitator” of the
educational process is becoming more and more popular and distinct in the
current methodology [1; 5].
In conclusion, we need to emphasize that the roles of the language
teacher today are not as simple as they used to be several decades ago. Everyday
researchers and methodologists are discovering new factors that may play a
significant part in language learning. Today’s foreign language teachers should
have a broad background knowledge of the social environment that influences
their students, different pedagogical techniques, social and cultural aspects of
the language being taught, opportunities of the modern information
technologies, techniques for diagnosing certain psychological characteristics of
learners. Foreign language is not only a form of communication among
individuals in a specific social context. Foreign language is a way of thinking
and of processing information. It is a symbol of culture and of personal identity.
This new, increased responsibility for language learning does not fall
entirely on the teacher, however. The student must also assume more
responsibility for the learning process. In the final analysis, it is the learner who
must assimilate the target language and allow it to become part of his
personality. Foreign language teachers can only “facilitate” this process.
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Korotiaieva I., Zhukova M.
LEARNING STYLES AND LEARNING STRATEGIES IN MASTERING
SECOND LANGUAGE
Common European Framework of Reference for Languages defines the
aim of language teaching as the necessity to make learners competent and
proficient in the language concerned. The most known fact is that
communication calls upon the whole human being [2]. Different individuals use
different styles and strategies when they are engaged somehow in a learning
process. So, it is very important for teachers to know all possible styles and
strategies of their learners.
As methodologists note, over the last twenty years, there has been
growing interest in incorporating a focus on learning strategies and learninghow-to-learn into language curricula. There is a general belief that such a focus
helps students become more effective learners and facilitates the activation of a
learner-centered philosophy [6, p. 144].
First, it is essential to find differences between learning styles and
strategies, because there has been a good deal of confusion in the use of these
terms [1, p. 103]. Douglas Brown defines “learning style” as the term “that
refers to consistent and rather enduring tendencies or preferences within an
individual”. That means that styles can be identified as general characteristics of
intellectual functioning, which especially pertain to a person as an individual,
and differentiate this person from other people. According to D. Brown,
strategies are “specific methods of approaching a problem or task, models of
operation for achieving a particular end, planned designs for controlling and
manipulating certain information” [1, p. 104].
Other methodologists describe learning strategies as “specific actions,
behaviors, steps, or techniques – such as seeking out conversation partners, or
giving oneself encouragement to tackle a difficult language task – used by
students to enhance their own learning”; while learning styles are general
approaches, which students use in acquiring a new language or in learning any
other subject [5, p. 2].
Jeremy Harmer notes that a preoccupation with learner personalities and
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styles has been a major factor in psycholinguistic research [3, p. 42]. Since the
mid-1970s, there has been substantial growth in the literature on learning styles,
strategies, and on the relationship between learning styles and strategies [6,
p. 145]. However, this problem remains open, as different scholars and
methodologists distinguish different learning styles and strategies.
Thus, K. Willing identified four major styles, such as communicative,
analytical, authority-oriented and concrete. These styles were derived from
learner strategy preferences [6, p. 145]. T. Wright divides learner styles into four
groups: “enthusiast”, “oracular”, “participator” and “rebel” [3, p. 42–43].
We find Douglas Brown`s classification of language learning styles and
strategies the most circumstantial and appropriate, because it reflects all sides of
the learning process. That`s why, it is significant to view it with more detail.
Among learning styles, D. Brown singles out the following: field
independence-dependence; left- and right-braining functioning; ambiguity
tolerance; reflectivity and impulsivity; visual and auditory styles. By “field
independence” he means “the ability to perceive particular, relevant item or
factor in a “field of distracting items”. According to this, field dependence is
“the tendency to be “dependent” on the total field so that the parts embedded
within the field are not easily perceived, though the total field is perceived more
clearly as a unified whole” [1, p. 106].
However, it is difficult to say which style is more effective in mastering
second language, because all of them have both: advantages and disadvantages.
With the help of the field independent style, it is possible to distinguish parts
within the whole; yet in this case, a person feels the failure to see relationships
between these parts and the whole. On the other hand, field dependence forces
you to perceive the whole picture [1, p. 106].
Left-and right-brain functioning is closely connected with the field
independence-dependence: it is considered that “left-brain-dominant second
language learners prefer a deductive style teaching, while right-brain-dominant
learners appear to be more successful in an inductive classroom environment”
[1, p. 109]. Methodologists have come to the conclusion that those, who are leftbrain-dominant learners, do their best, producing separate words, gathering
specific characteristics of language and dealing with abstraction, classification,
labeling, and reorganization. Thus, right-brain-dominant learners deal better
with whole images, with generalization, metaphors and emotional reactions [1,
p. 110].
The ambiguity of tolerance includes the ability of some learners to
“tolerate ideas and propositions that run counter to your own belief system or
structure of knowledge”. This means that some people (tolerant) are able to
accept ideologies, events, and facts that contradict their own views, while others
(intolerant) are more dogmatic, tend to reject contradictory items [1, p. 111].
There are also positive and negative aspects in connection with the style
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“ambiguity tolerance”. Basically, to be successful, language learning process
necessitates tolerance of ambiguity, although too much tolerance may make
people “wishy-washy”: they will accept every proposition without any rational
reason. As for intolerance of ambiguity, it can close the mind and lead to rigid,
dogmatic, brittle mind [1, p. 111].
The fourth learning style, determined by Douglas Brown as “reflectivityimpulsivity”, has some important considerations for classroom second language
learning and teaching. It is common for teachers to judge the mistakes of
learners with an impulsive style too harshly: they are more willing to gamble on
a correct answer. When it`s about a reflective person, he/she requires patience
from the teacher, who must allow more time for the student to struggle with
responses [1, p. 113].
One more group of learning styles is about the preference that learners
show toward the input. It can be visual or auditory. Thus, learners with the
visual preference study with the help of different charts, drawings, and other
graphic information. Those, who prefer auditory style, study better, listening to
lectures and audiotapes. D. Brown mentions that successful learners are able to
utilize both visual and auditory input. However, there are always slight
preferences, which distinguish one learner from another [1, p. 113].
The question of learning strategies also needs some clarification. In
general, strategies mean “specific “attacks” that we make on a given problem;
the moment by moment techniques that we employ to solve “problems” posed
by second language input and output” [1, p. 114]. However, learning strategies
include the speciﬁc mental and communicative procedures, which learners use
in order to learn and use language [6, p. 145]. Scholars think that awareness
and deployment of strategies will lead to more effective language acquisition.
They believe that learning strategies enable students to take more
responsibilities for their own language learning and personal development.
Thus, in the process of learning a person chooses the most appropriate and
specific way (or ways) – strategies – to deal with tasks and achieve results.
Like learning styles, learning strategies can also be divided into some
groups. There are some points of view on this problem. Some scholars and
methodologists draw a distinction between direct and indirect strategies. The
first group includes memorizing, analyzing, reasoning, guessing intelligently.
These are speciﬁc procedures that learners can use to improve their language
skills. The second group is about things such as evaluating one’s learning and
cooperating with others [6, p. 146].
According to D. Brown, learning strategies can be divided into three
main categories (metacognitive, cognitive and socioaffective) [1, p. 115–118];
whereas R. Oxford suggests a broader classification of strategies (metacognitive,
cognitive, memory-related, compensatory, affective and social) [5, p. 12–15].
Several different models of learner strategy training are now being
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practiced in language classes around the world. One of the most useful manuals
of learner strategy training currently available is Rebecca Oxford’s practical
guide for teachers. Teachers can benefit from an understanding of what makes
learners successful and unsuccessful, and establish in the classroom a milieu for
the realization of successful strategies [1, p. 124].
Learning styles and learning strategies play a very significant role in the
teaching-learning process, in general; and mastering second language, in
particular. When teachers know what styles and strategies of learning their
students use, they have more opportunities to gain desirable results during the
classroom activity; as well as those learners, who are aware of their own
learning styles, are able to choose the most efficient for them learning strategies.
However, the problem under investigation remains to be controversial
and open to discussion, as there is no full and complete agreement among
different scholars and methodologists on the definition, classification, and
relationship between learning styles and learning strategies.
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Куплевацька С. О.
«РОЗМОВА ПРО ДРУЖБУ»
(виховний захід)
Тип проекту: інформаційний, творчий.
Цільова аудиторія: учні 1 класу.
Термін виконання: кінець навчального року.
Керівники проекту: класний керівник, психолог.
Мета проекту:
Освітня: – познайомити з людськими якостями, учити їх розрізняти;
– зацікавити учнів пізнавати щось нове;
– морально виховувати дітей у процесі навчання;
– навчати розрізняти справжню дружбу і товаришування;
Розвивальна: – розвивати в учнів загальнолюдські чесноти;
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– розвивати уміння слухати і розуміти іншого;
– розвивати уміння логічно викладати думки;
– розвивати навички співробітництва;
Виховна: – реалізація провідних принципів виховання: гуманізації і
демократизації;
– виховувати почуття справжньої дружби, колективізму, чесності,
щирості у відносинах;
– виховувати почуття відповідальності перед іншими;
Практична: – формування вміння бачити помилки у своїй поведінці
й виправляти їх;
– навчити дітей пошуку інформації;
– вміння вести групову роботу;
– формувати уміння: спостерігати, аналізувати, узагальнювати,
моделювати.
1. Підготовчий етап
– Визначення тематики та завдань проекту.
– Створення робочих груп, розподіл обов’язків, завдань.
– Визначення джерел інформації, способу її збору й аналізу.
– Формування уявлень про бажані результати, визначення форми
звіту.
2. Планування
– Встановлення строків виконання
– Збір інформації
3. Дослідження
– Пошук та аналіз інформації
– Тренінг «Справжній друг. Який він?»
4. Результати та оформлення звіту
– Тест «Чи добрий ти друг?»
– Виставка малюнків «Мій друг».
– Складання законів дружби, розв’язання моральних задач.
– Створення «Квітки дружби».
Принципи проекту:
– Нестереотипність, структурна різноманітність;
– Залучення учнів до співпереживання, створення емоційного
настрою;
– Формування творчого задуму, посильна творча реалізація;
– Демократичність,
майстерність,
системність,
гуманізм,
самостійність.
Чарівна країна Дружби
Мета: розширити і поглибити поняття дружби; виховувати в учнів
звичку уважно ставитися до товаришів; сприяти створенню дружнього
дитячого колективу, виховувати чемне ставлення учнів одне до одного.
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Ведуча: За горами, за лісами
Є країна неземна…
Тут випробувань багато,
Ця країна чарівна.
Хто пройде усі дороги,
Хто знайде усі стежки,
Той найбільший скарб людини
З нами може відзнайти.
Як назвемо ми країну?
Відгадайте, дітки, враз
Хто загадку відгадає,
Зразу ж руку піднімає!
Загадка
Вона всім нам дорога,
Вона жити помага.
Коли вона у тебе є,
Життя радісним стає.
Разом можна все зробити,
Тож без неї не прожити. (Дружба)
Ми сьогодні вирушаємо у мандрівку країною Дружби.
Ведуча: – У кого з вас є справжній друг? Чудово!
Я впевнена, що ви знаєте про свого друга все, його характер, його
звички, про його вчинки.
Щоб нам мандрівка наша була веселою, проведемо розминку.
Гра-руханка «Ми йдемо»
Діти стоять у колі. Усі разом повторюють слова і починають йти по
колу:
– Ми йдемо шукати друга (3 рази).
Говорячи наступну репліку, зупиняються і через одного
повертаються лицем до сусіда:
– Зупинились, подивились.
І далі виконують команди:
«Долоньки – до долоньок».
Продовжують рух в іншу сторону, повторюючи слова і команди.
– Ми йдемо шукати друга (3 рази).
– Зупинились, подивились.
«Долоньки – до долоньок».
«П’ятки – до п’ятки».
Продовжують рух і доповнюють поступово команди:
«Плече – до плеча».
«Вушко – до вушка».
«Носик – до носика».
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Гра-розминка «Це мій кращий друг і я!»
Якщо відповідь про вас,
Промовляєм хором враз:
«Це мій кращий друг і я»
Якщо ні – то мовчимо
і тихенько сидимо.
А тепер давайте грати – треба вам відповідати.
Рано-вранці хто піднявся?
А хто сонечку всміхався?
Хто веселий і бадьорий кожен день іде до школи?
Хто з вас працею своєю прикрашає дім і клас?
Хто приходить зранку в клас із запізненням на час?
Хто уміє берегти ручки, зошити й книжки?
А хто, граючи в футбол, у вікно заб’є нам гол?
Хто веселу вдачу має і усім допомагає?
(Відповіді учнів)
Відповіли ви чудово,
Вирушаємо в дорогу.
Ведуча: По секрету вам скажу, кожен замок відкриється, якщо ми
підберемо правильний ключик. Ключик – це слово, яке характеризує
справжнього друга.
Інтерактивна вправа «Мозкова атака»
Діти називають якості характеру, ключики відкривають замки.
(доброзичливий, чемний, толерантний, стриманий, добрий, чесний,
вірний, справедливий, надійний, сміливий)
– Ми виконали завдання.
У цій країні жителі вміють дружити. Здогадайтеся, хто ще живе у
країні Дружби?
Технологія «Незакінчені речення»
«Хто з ким дружить?»
Зелений крокодил Гена та …(Чебурашка)
Дюймовочка та ………..(ластівка)
Котик та……..(Півник)
Карлсон та …….(Малюк)
Гра «Референдум дружби»
У країні Дружби існують свої закони, яких потрібно дотримуватися.
Записані вони у документі – Конституції Дружби. Та хто це бігає довкола?
Це ж мишенята, які не вміють дружити. Вони знову щось придумалипідклали зайві сторінки у Конституцію. Наше завдання – визначити, які
сторінки зайві. Будемо голосувати оплесками.
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Прийом «Лови помилку»
Закони
Один за всіх, і всі за одного.
Обманюй друга, коли тобі це вигідно.
Розділи з другом і радість, і смуток.
Підтримай друга у біді.
Свого друга ображай, обзивай та кусай.
Бережи друга , не ображай, не обзивай його.
Поступайтеся один одному.
Будь з другом чесним та відвертим.
Ведуча: – Усі ви, дітки, молодці! Ми прийняли справжній закон у
країні Дружби
Складання «Асоціативного куща»
– Усе, що ви говорили, правильно. Отже, який він, ваш друг –
назвіть тепер його одним словом.
Гра «Мікрофон» і «Незакінчене речення».
– Підніміть руку, у кого з вас є друг чи подруга?
Я так і знала, і дуже цьому рада. Свою відповідь починайте
Словами «Дружити – це означає…» (працює мікрофон).
– Як, на вашу думку, між ким може існувати дружба?
– А скільки може бути друзів в однієї людини?
– Дійсно, дружити можна парами, групами, колективами, може
дружити дівчинка з дівчинкою, хлопчик з хлопчиком.
– А чи можуть дружити хлопчик з дівчинкою?
Звичайно ж. Є така прекрасна приказка «Щоб не марно у світі жити,
треба, діточки, дружити». Давайте ми з вами перевіримо, чи були вони
друзями ці персонажі із мультфільму. І пригадаємо, з якого мультфільму
вони до нас завітали?
Моральні задачі. Робота в групах.
Другом бути не тільки цікаво, а й дуже відповідально. Адже треба
вміти поводитись у різних життєвих ситуаціях. Я знаю, що ви добре вмієте
розв’язувати задачі з математики, а чи вмієте ви розв’язувати задачі з
вихованості, поведінки, доброти? Давайте спробуємо?
Методичний коментар. Групи отримують ситуативні завдання,
читають та аналізують їх. Представляють свою роботу.
1. Сергійко був дуже веселим і дотепним хлопчиком. Одного разу
він побачив, як його одноклассник Мишко під час перерви зашпортнувся і
впав у шкільному коридорі. Побачивши це, Сергійко голосно розсміявся і
сказав: «Ну що, вдало приземлився?» А Мишко чомусь пильно подивився
на Сергійка і, не сказавши ні слова, пішов геть.
Запитання:
– Чи правильно вчинив Сергійко? Чому?
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– Який висновок можна зробитиі з цих ситуацій?
2. У холодний зимовий день подруги Наталка й Оленка поверталися
зі школи додому. Наталка була тепло одягнена. На ній була шубка і
рукавички. Її ранець зручно лежав на спині. А Оленка забула рукавички в
школі, тому портфель вона несла в голій руці. «Рука в мене замерзла
страшенно!» – поскаржилася Оленка подружці. «А в мене ні». Так вони
йшли до самого дому.
Запитання:
– Що можна сказати про поведінку Наталки?
– Як потрібно було їй вчинити?
– Чи можна Наталку назвати справжньою подругою?
3. Це було ранньою весною. Маринка йшла до школи. На дівчинці
були гарні черевички, які наскрізь промокли. От нарешті і школа. Маринка
зайшла до класу. Дівчатка щільно обступили подружку, занепокоїлися:
«Скоріше знімай черевики і грій ноги!» А Оленка (вона жила близько біля
школи) збігала додому і принесла валянки. Хороше було Маринці того дня
– ногам тепло і на душі радісно!
Запитання:
– Що трапилося з Маринкою?
– Як подбали про неї подружки?
– Чому дівчинці було радісно?
4. Пролунав дзвоник. Діти взяли свої сніданки і вийшли на перерву.
Біля вікна стояли Олег та Іванко. В Олега – два печива. Іванко стоїть і
дивиться у вікно, він сьогодні забув свій сніданок.
2. Запитання:
– Що мав би зробити Олег?
– Як би ви повелися в цьому випадку?
Гра «Добрі слова» (у парах)
«Добре слово і кішечці приємне» – усі чули таке прислів’я. А чи
знаєте ви добрі слова?! Зараз ми і перевіримо. У вас на парті лежать ваші
долоньки. Ваше завдання на кожному пальчику написати добрі, ввічливі
слова. Раз, два, три – почали!
Тест «Чи добрий ти друг?»
1. Друг розповів тобі таємницю, ти:
– Розкажеш її іншим друзям.
– Нікому не розкажеш.
2. Друг добре написав контрольну роботу, ти:
– Позаздриш йому.
– Порадієш за нього.
3. Друг спізнюється на зустріч з тобою, ти:
– Образишся і підеш.
– Дочекаєшся його.
4. Друг не виконав домашнього завдання, ти:
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– Даси йому списати.
– Поясниш, як треба виконувати.
5. Друг подарував тобі на день народження зовсім не потрібну річ,
ти:
– Відкладеш подарунок, навіть не подивившись.
– Подякуєш другові за турботу.
6. Друг у твоїй присутності сказав неправду вчителеві, ти:
– Скажеш вчителеві, що друг сказав неправду.
– Переконаєш, щоб він сам виправив становище.
7. Ти зібрався з другом на ковзанку, а його вдома попросили
виконати термінову роботу, ти:
– Почекаєш друга.
– Допоможеш йому.
10-14 – Ти справжній друг. Ти – надійна людина.
6-10 – Ти непоганий друг, але тобі треба уважніше ставитися до
друзів.
До 6 – Тобі ще треба вчитися дружити. Ти думаєш тільки про
себе. Постарайся змінити своє ставлення до товаришів, якщо не хочеш
залишитися самотнім. Адже в дружбі важливо не тільки брати, а й
віддавати.
Методичний коментар. Діти виконують тестування, підраховують
бали – за негативну відповідь – 1 бал, за позитивну – 2 бали. Діти, що
отримали 10-14 балів, отримують квіточку, 6-10 балів – метелика, до 6
балів – хмаринку. Усі малюнки прикріплюють на макеті галявини.
Підведення підсумків: Діти, ось і добігає кінця наше заняття.
Сподіваюсь, що воно збагатило ваші душі і серця знаннями про дружбу і
самі будете справжніми друзями.
Висновки.
Під час роботи над проектом «Розмова про дружбу» діти вчилися
працювати разом, зважати на думку іншого. Досконалювали вміння і
навички використання своїх здібностей. Училися представляти результати
своєї роботи.
Оцінка результатів проектної діяльності.
Курочка С. О.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРФОРМАТИВНИХ ІМПЕРАТИВНИХ
РЕЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ
Відповідно до граматичної традиції серед синтаксичних одиниць,
що функціонують як висловлення, у комунікативній установці узвичаєно
виокремлюють розповідні, питальні й спонукальні речення. Порівнюючи
їх, зазвичай акцентують на способі реагування на той чи той його
комунікативний різновид, оскільки, маніфестуючи різноманітну
інформацію, певні речення зумовлюють неоднакову реакцію адресата.
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Розповідь – це висловлення, у якому мовець має на меті збільшити
фонд знань слухача: Я хочу, щоб ти знав Р [1, с. 10]. Такі речення
переважно не потребують ніякої відповідної реакції, напр.: He was a large,
stately man with a naval beard (A. Husley). – Він був статний чоловік, з
морською борідкою.
Запитання – це висловлення, у якому мовець має на меті отримати
відповідну реакцію слухача: Я хочу, щоб ти зробив так, щоб я знав Р [1,
с. 11]. У відповідній реакції можливі розповідні й спонукальні речення,
напр.: What job? Said Brodie. Speak for yourself, sir! (A. Cronin). – Яка
служба? – сказав Броуді. – Говоріть за себе, сер!
Спонукання – це висловлення, у якому мовець має на меті
викликати відповідну реакцію слухача, яка є дією, зокрема мовною: (3)
роби Р! [1, с. 11], напр.: Stop thief – Тримайте злодія.
Науковці виокремлюють такі граматичні особливості спонукальних
речень: 1) наявність імперативних форм дієслова 2-ої особи та інших осіб,
у яких значення спонукання є єдиним, напр.: “Go on,” − he growled
(A. Cronin) – Продовжуйте, − загарчав він; − Люби, кохай його, кохай! –
закликав він у нестямі (О. Гончар); 2) часта відсутність займенникового
підмета, який є обов’язковим у розповідному реченні, напр.: “Come along
with those boxes”, − he said (H. Wells) – “Несіть ці коробки” – сказав він;
Не мішай же (М. Хвильовий); 3) особлива послідовність слів, напр.: Put
your cheek against mine, Dinny (J. Galsworthy). – Пригорнися до моєї щоки,
Дінні; Кинь посаду, доглядай матір, я все тобі дам (В. Підмогильний);
4) можливе вживання часток в українській або допоміжних дієслів в
англійській мові для посилення спонукання, напр.: Do let’s go to the theatre.
– Давайте підемо до театру; Та не стійте ви, як стовп!; 5) неможливе
залучення суб’єктивно-оцінних слів і висловлювань на зразок: I think – я
думаю, to my mind – на мою думку, it seems to me – мені здається тощо.
У спонукальних реченнях відбито зв'язок мови із ситуаціями
дійсного чи уявлюваного світу відповідно до правил взаємодії учасників
мовного спілкування. З теорії мовленнєвих актів відомо, що для
ефективної спонукальної ситуації треба зважати на такі умови: «1)
Прескриптор (= Мовець) прагне домогтися того, щоб Виконавець зробив Р
(= дію); 2) Прескриптор хоче, щоб Виконавець зробив Р; 3) момент часу
здійснення Р Виконавцем пізніший, ніж момент проголошення
спонукання; 4) Виконавець у змозі зробити Р; 5) Прескриптор припускає,
що Виконавець може зробити Р; 6) ні для Прескриптора, ні для Виконавця
не очевидно, що Виконавець зробить Р добровільно при нормальному
перебігу подій» [1, с. 164].
У зіставлюваних мовах спонукальні речення за їх функціями
поділяють на два різновиди: 1) монофукціональні (спонукальні речення з
імперативом,
спонукальні
речення
з
перформативом);
2) поліфункціональні, тобто такі, у яких вираження спонукання є
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вторинною функцією (з дієсловом у формі дійсного й умовного способів, з
модальними дієсловами, з інфінітивом, бездієслівні конструкції тощо) [5,
с. 69]. Отже, перформативні речення перебувають у ядерній зоні
конфігурації спонукальної модальності.
Термін перформатив походить від англійського слова perform, що
означає: «1) виконувати; 2) здійснювати; 3) ставити; грати (п’єсу);
відповідно іменник performance означає виконання» [2, с. 294]. Цей термін
спочатку застосовували представники лінгвістичної філософії, на сьогодні
поширений у мовознавчих працях різних напрямів. Уперше його залучив
до наукового обігу англійський філософ Джон Остін, він називав
перформативними такі висловлення: «а) нічого не описують, не
стверджують, не повідомляють про який-небудь стан справ, і тому не є ні
щирими, ні помилковими; б) характеризують здійснення деякої дії завдяки
проголошенню; в) марковані перформативним дієсловом у формі 1-ої
особи однини теперішнього часу активного стану дійсного способу» [1,
с. 29].
Особливість перформативних висловлень полягає в тому, що вони
не описують певну від них незалежну дію, а є безпосередньо тією дією, яку
називає перформативне дієслово. Перформатив водночас є і мовним
фактом, оскільки його вимовляють, і фактом реальної дійсності, тому що
перформативне висловлення маніфестує дію, яка стає тотожною з
висловленням про дію. Отже, перформативними називають висловлення,
еквівалентні дії, вчинкові, зокрема це декларації, заповіти, клятви, присяги,
вибачення, накази (адміністративні, військові, оголошення війни тощо).
Наприклад, я клянусь означає зобов’язати себе клятвою, тобто відповідна
дія зреалізована вже власне мовленнєвим актом; проголошення тексту
присяги є вже дією, ритуалом з відповідними наслідками.
Перформативні речення, на відміну від неперформативних, чітко
виражають спонукання, наприклад: Я наказую вам стояти означає лише
наказ. А спонукальне висловлення з перформативним дієсловом просити –
лише прохання тощо. В українській мові перформативну спонукальну
функцію виконують дієслова просити, благати, рекомендувати, радити,
пропонувати, наказувати, вимагати. В англійській мові поширеними
перформативними дієсловами є такі: ask – просити, order – наказувати,
allow – дозволяти, advise – радити, recommend – рекомендувати, forbid –
забороняти. Перформативні дієслова в спонукальних мовленнєвих актах
мають форму теперішнього часу, в англійській мові – форму Present
Indefinite першої особи однини дійсного способу [4, с. 28]. Проте
трапляються й винятки, про що зазначали Ю. Апресян і Г. Почепцов,
зокрема: Попрошу ваші квитки [3, с. 30]. В англійській мові
перформативні дієслова не можуть мати форму Рresent Continuous.
Структура перформативних мовленнєвих актів містить моделі
Pron.(I) + Vperf.
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В англійській та українській мовах перформативні імперативні
речення трапляються в таких мовленнєвих актах: 1) прохання: Прошу мене
до ваших святотацьких примх не залучати! (В. Винниченко); I ask all
strangers to with draw (А. Cronin) – Прошу всіх сторонніх вийти; 2) наказу:
А я наказую вам!
(Р. Самбук); 3) застереження: Тільки попереджаю: ніколи не
згадуйте свого минулого, у противному разі ви щось надумаєте
(М. Хвильовий); For the last time I warn you to stop making a neurotic fool of
yourself (А. Cronin). – Останній раз тебе попереджаю – перестань
поводитися, як неврастенічка та дурна; 4) заборони: You’ll never speak to
him again! I forbid it! (А. Cronin). – Ніколи ти не будеш більше з ним
розмовляти! Я забороняю тобі це!; 5) вимоги: Я вимагаю поставитись до
мене серйозно (М. Хвильовий); 6) пропозиції: I suggest two methods of
approach (А. Crоnіn). – Я пропоную застосувати дві тактики; Пропоную
негайно зареєструватися в ячейке (М. Хвильовий);7) поради: Then I advise
you to get married (А. Cronin). – Тоді раджу вам вийти заміж.
Перформативні висловлення, на відміну від неперформативних,
уживають тоді, коли мовець хоче особливо акцентувати на ілокутивній
силі, вираженій висловленням. Як зазначає Г. Дрінко, спонукальні речення
з перформативами дорівнюють 0,6% в англійській і 1,7% в українській
мові від загальної кількості [5, с. 71].
Перформативні висловлення не можуть містити заперечень або
модальних дієслів. Серед імперативних перформативних речень можна
виокремити експліцитні й імпліцитні. Експліцитні конструкції дають змогу
специфікувати окремі типи спонукання більш однозначно, ніж конструкції
із синтетичним імперативом: I ask you (order, forbid, recommend) to bring
me some water. − Я прошу вас (наказую, забороняю, рекомендую) принести
мені води. До імпліцитних конструкцій зараховують висловлення, які
містять неімперативну форму дієслова, зокрема інфінітив, або бездієслівні
висловлення: I waltz this time, please (А. Huxlеy). – А тепер вальс, будь
ласка.
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Левченко А. А.
УРОК З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 6 КЛАСІ
Тема: Прийменник як службова частина мови. Прийменник як
засіб зв’язку слів у словосполучення
Мета: дати поняття учням про прийменник як службову частину
мови, його граматичне значення; учити визначати смислові відношення, на
які вказують прийменники, правильно поєднувати їх з іменниками;
розвивати увагу, пам’ять, зв’язне мовлення, творче мислення; формувати в
учнів загальнолюдські цінності, осмислення життєвих моментів, їх краси.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання: презентація (з теорією), роздруківка «Шлях до
вершини».
Методи та прийоми: казка від вчителя, «Мовне доміно», «теорія з
кавою», творче завдання «Гостювання», гра «Шлях до вершини».
Епіграф: Нема на світі такого пагорба, вершини якого завзяття
врешті-решт не досягне. (Ч. Діккенс)
Перебіг уроку
І – 30 хв.
І. Організаційний момент
Ми сьогодні лиш гостюєм.
І відпочиваєм, і працюєм.
Службову частину мови вчи,
Потім і вершини досягни.
У всьому сміливість проявляй,
І швидко в гості вирушай.
ІІ. Оголошення теми й мети. Мотивація (з епіграфу)
ІІІ. Вивчення навчального матеріалу
1. Казка від вчителя (+ схема на презентації)
При імені він жив. Усе живе любив і прагнув усіх за руки тримати.
Жалів усіх, тому несамостійний був при мові. Він намагався з усіма
дружити, його ж штовхали всі частини мови. Ось, у словосполученні гуляє
по полю. Наше по як на межі вогню: чи до гульок причепитись, чи то
полем крокувати. А ще бідкався він на те, що думки власної не мав. От по
наш, що міг про себе сказати? Але пані Мова прозірлива. Вона бачила
складне становище по і наказала йому бути прийменником, хоч і залежати
від інших слів у реченні, але бути незалежним, тобто не виконувати
синтаксичну роль і писатися з усіма частинами мови окремо.
2. Хвилинка нагадування
Службові та самостійні частини мови
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Частини мови поділяються на самостійні (повнозначні) та службові
Самостійні частини мови
Службові частини мови
-мають
лексичне
значення -не мають лексичного значення;
(означають предмети, їхні ознаки,
кількість, дію, стан, ознаку дії чи
інші ознаки тощо);
- Відповідають на запитання;
-не відповідають на питання;
- є членами речення;
- не є членами речення;
До
службових
частин
мови
належать: прийменник, частка,
сполучник
3. Знайди прийменник
Примітка. Під, за, над, біля, при.
«Мовне доміно»

4. Обговорення смислових відношень,
прийменника з іншими частинами мови

які

виникають

у

5. Виконання вправи 464 (усно).
З’ясуйте смислові відношення прийменників з іншими частинами
мови.
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6. Актуалізація набутих знань
Пригадайте відмінки іменників. Які з них вживаються без
прийменника, а які вживаються лише з прийменником. Які відмінки
іменників можуть вживатися як з прийменником, так і без прийменника.
7. Теорія з кавою
Уживання прийменників із певними відмінками традиційно
закріплене так:
Відмінки
Прийменники
Приклади
Без, в (у), від, до, за, з, між, Без кави по-вірменськи день
Родовий
проти, з-під, з-перед, поміж
видається марним.
Знахідний В (у), з, за, на, над, через, Про кавові напої говорили
понад, крізь, про, під, по, цілий день.
незважаючи на
Орудний З, за, між, попід, над, перед, у Над кавовим ароматом може
зв’язку з, поміж
володарювати лише королева.
У
кавових
цукерках
є
Місцевий В (у), на, о, при, по
лагідний крем.
Найрідше прийменники вживаються з давальним відмінком: навздогін
кавовому життю, наперекір труднощам з постачанням кави.
ІІ – 30 хв.
І. Робота над темою уроку
1. Виконання вправи 462 (ланцюжком + письмово).
Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі.
Визначте відмінки іменників, ужитих із прийменниками.
2. Творче завдання «Гостювання»
Запросіть до себе у гості прийменники. Складіть 2 речення (меню),
щоб було вжито 4 прийменники з різними значеннями. Визначте відмінки,
із якими уживаються прийменники.
Наприклад: Скуштуйте з іменником горіховий десерт для зміцнення
частиномовної дружби (з ‒ просторовий, О.в; для ‒ мети, Р.в.).
Релаксація-відпочинок
Закрийте очі. Ви на галявині з прийменниками. Помахайте їм
ручкою. Постукайте ніжками і біжіть назустріч їм. Покажіть свої долоні,
розкрийте їх широко. Підніміть тепер руки до сонечка. Хай сонце знає, що
так ви радієте від зустрічі з прийменниками.
ІІ. Підсумок
1. Гра «Шлях до вершини» (роздруківка)
Прийменники створюють перепони на шляху до вершини. Я вам
пропоную пройти пункти-перешкоди. Тоді виконаєте завдання і досягнете
вершини. Бонус ‒ це шлях переможця і досягнення вершини.
Підставити прийменники до словосполучень:
… завмиранням серця;
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Відлягло … серця.
(Визначити відмінки іменників).
Утворіть словосполучення за допомогою прийменників. Назвіть
смислові відношення та відмінки, з якими уживаються прийменники.
Відсутній, хвороба; хмари, будинок; робота, тиждень; прибути,
перевірка.
Відредагуйте
речення.
Назвіть
смислові
відношення
прийменників з іншими частинами мови.
Учень пропустив три дні по хворобі.
Ми говорили за нашого улюбленого футболіста.
Я ходив в магазин.
2. Вірш-узагальнення про прийменник
При частинах мови він живе.
Самостійно чи окремо?
Нумо відповідь скажіть.
Чи свої питання має? Чи є членом речення?
А за смислом що із себе представляє?
Місце, час, мету, причину, ознаку, об’єкт.
І з відмінками він пляше. От вже й вам студент.
Вивели на чисту воду гостя нашого,
А тепер на післясмак – вам оцінку, а мені «гуд лак».
ІІІ. Оцінювання навчальних досягнень.
IV. Домашнє завдання
§ 35 вчити, вправа 465
Левчинська О. О.
ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ
(урок з української мови в 5 класі)
Мета: навчальна: закріпити знання учнів про другорядні члени
речення; учити визначати другорядні члени у зв’язному висловлюванні,
працювати з текстом, виділяти умовними позначками;
розвивальна: розвивати логічне мислення, творчу уяву, мовленнєві
навички;
виховна: виховувати в учнів любов до рідного краю, шанобливе
ставлення до його історії та людей, які населяють наш край, важливості
збереження історичної пам’яті нашого народу.
Тип уроку: систематизація та узагальнення знань.
Обладнання: дидактичний матеріал, картки, плакати з державними
символами України, репродукції картини І. Рєпіна «Запорожці пишуть
листа турецькому султану», картина С. Васильківського «Запорожець»,
фрагменти української вишивки.
Девіз уроку: Я гордий тим, що українець!
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Епіграф уроку: …Чуже ніколи не буває кращим за своє;
І куди б ти не пішов,твоя батьківщина…
Буде завжди з тобою. (Ю. Мушкетик).
Хід уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Мотивація пізнавальної й навчальної діяльності
1. Робота з епіграфом.
– Як ви розумієте висловлювання Ю. Мушкетика?
– Чи погоджуєтеся ви з цими словами?
– Якій життєвій ситуації можуть відповідати ці рядки?
ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку
«Займи позицію»
– Доведіть або спростуйте тезу: «Слово другорядний означає: не основний, менш важливий. Отже, другорядні члени речення менш важливі
для вираження думок».
2. Мовний експеримент.
– Спробуйте розповісти про свої канікули, вживаючи речення, що
складаються лише з головних членів. Який висновок можна зробити про
роль другорядних членів у мовленні?
ІV. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок
1. «Мікрофон»
– Що називається додатком?
– Що називається означенням?
– Що називається обставиною?
– Які речення називаються поширеними?
– Які речення називаються непоширеними?
– Для чого у своєму мовленні ми вживаємо другорядні члени
речення?
2. Лінгвістичне дослідження
Прочитати текст. Що відображає заголовок: тему чи основну
думку? Визначити основну думку висловлювання. Якими словами автор
передає любов до рідної землі, до України? З чим вона порівнюється?
Наш рід
Мама вишиває на білому полотні зелений барвінок, жовтогарячі
чорнобривці, сині волошки, навіть маленьку качечку вишила.
– Що це буде, мамо? – запитує Михайлик.
– Українська святкова сорочка для тебе.
– Чому українська? – випитує хлопчик.
– Тому що вишиваю такі квіти, які ростуть на нашій землі. А земля
наша зветься Україною. А ти – маленький українець.
– А ти, мамо?
– І я, і твоя бабуся – українки, твій тато й дідусь – українці. Ми
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українського роду й любимо нашу землю, наші квіти. Україна – як наша
рідна хата. І сусіди в нас є – Білорусь, Росія, Молдова, Угорщина. З ними
треба жити дружно.
– А хіба в сусідів такі ж квіти ростуть, як у нас?
– І такі, й інші – свої, тому вишивки в нас схожі й водночас різні.
(За А. М’ястківським)
3. Робота в групах
І група – підкреслити в тексті означення;
ІІ група – підкреслити в тексті додатки;
ІІІ група – підкреслити в тексті обставини.
V. Закріплення й відтворення вивченого матеріалу
1. Робота біля дошки.
Записати речення, зробити їх синтаксичний розбір.
1. Мамина пісня, батькова хата, дідусева казка, бабусина
вишиванка – це наша пам’ять.
2. Людина до людини, родина до родини, рід до роду – це і є
український народ.
3. Тече вода з-під явора, яром на долину.
4. А журавлі летять собі додому ключами.
5. На хаті спросоння клацнув дзьобом лелека.
6. Береза спалахне свічею у потемнілому гаю. І місяць золоту кирею
на неї зодягне свою.
2. Фізкультхвилинка
Трава низенька – низенька,
Дерева високі – високі.
Вітер дерева колише – гойдає,
То направо, то наліво нахиляє,
То вгору, то вниз нагинає.
Птахи летять – відлітають,
А учні тихенько за парти сідають.
3. Ігрова хвилинка
Прослухайте речення. У кожному з них – один другорядний член.
Якщо це додаток, ви плескаєте в долоні один раз, якщо означення – два,
якщо обставина – три рази.
Їде запорожець на ярмарок. Одяг на ньому аж сяє. Оксамитна
шапка аж посміхається. Довгогриві коні везуть. Попереду сидить козак.
На боці висить шабля. Козак тримається по-молодецькому.
4. Творче конструювання (робота в парах).
Поширте запропоновані речення:
а)додатком: Два століття козаки захищали ... Запорозькі козаки
були сміливими ...
б) означенням: ... воїни славилися на багато країн. Як ... лицарі,
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захищали Україну козаки.
в) обставиною: Запорожці одягалися ... Козаки завжди поводили
себе ...
VІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок
Бесіда з учнями
– Що означає слово «символ»?
– Які народні українські символи ви знаєте?
– Які державні символи ми маємо?
– У якому документі закріплено поняття про державні символи
України?
2. Вибірковий диктант
Учитель читає текст. Завдання учням: виписати по п’ять
означень, обставин, додатків.
Колись давно жила жінка. І було у неї три сини. Росли сини
чесними, сміливими, дуже любили свою матусю, готові були віддати за неї
своє життя. Попідростали і вирішили піти далеко у світ прославляти
свою матір. Вирушив у дорогу найстарший син. Мати на згадку
подарувала йому золоту корону з трьома промінцями. Пішов син між
люди. І за трипроменеву корону, яка зігрівала людей, вела вперед,
показувала шлях до кращого життя дали першому синові ім’я Тризуб.
Настала черга середнього сина. Йому мати в дорогу подарувала
жовто-блакитний одяг. Відразу прославив він свою матір добрими
вчинками. Люди швидко запам’ятали його і назвали Прапором.
А там, де був наймолодший син, завжди лунала дзвінкоголоса пісня.
Адже мама йому подарувала соловейків спів. І одержав син за свій
джерельний голос і великий спів імя Гімн.
І з того часу ідуть поруч три брати – Тризуб, Прапор і Гімн –
прославляють неньку. І там, де вони проходять – лунає урочиста пісня.
Герб, Прапор, Гімн – це три основні національні символи України.
VІІ Підсумок уроку
1. Лінгвістична гра «Склади схему»
На дошці запропоновані кола з умовними позначеннями членів
речення. Розташуйте їх так, щоб утворились схеми пропонованих речень.
Добре тому, хто у своєму дому.
Кожен край має свій звичай.
На чужій стороні й весна не красна.
Рідна земля – мов колиска золота.
Додому і кінь жвавіше біжить.
За своїм краєм серце болить.
2. Оцінювання
VІІІ. Домашнє завдання (на вибір)
1. Скласти лінгвістичну казку про другорядні члени речення.
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2. Скласти висловлювання на тему «Чому необхідно знати свою
історію?».
Ледняк Ю. В., Ледняк Г. В.
СПЕЦИФІКА ЧАСО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІСТІ
Ф. ДЮРРЕНМАТТА «ПІДОЗРА»
Фрідріх Дюрренматт (1921 – 1990) – видатний швейцарський
німецькомовний письменник, художник, театральний діяч, якого
швейцарці вважають одним із засновником сучасної швейцарської
літератури. Він працював у галузі драматургії, публіцистики, писав
детективи тощо. При цьому, як відзначає З. Кучер, «Дюрренматт завжди
прагнув вразити та шокувати читача, порушував традиційні підвалини
«благополучного» суспільства. Його творчість в цілому відрізняє критичне
ставлення до офіційної конформістської політики держави. Загальному
матеріальному добробуту письменник протиставляє окрему людську
особистість, яка стає відчуженою та самотньою в суспільстві
самовдоволених обивателів» [3, с. 3].
Твори Дюрренматта завдяки гостро окресленій проблематиці та
своєрідності художнього світу й сьогодні цікаві читачам та
літературознавцям.
До літературного доробку письменника зверталися такі критики й
літературознавці, як А. Гончар, М.-Г. Дерманн, Д. Затонський, З. Кучер,
Н. Павлова, В. Пожидаєва, В. Седельник, К. Капчанді та ін.
Вони досліджували творчий шлях Дюрренматта, розглядали
загальні особливості його творчості, приділяли увагу художньому методу
письменника, звертали увагу на жанрове розмаїття його творів та ін. При
цьому увага переважно приділялася драматургії Ф. Дюрренматта.
Що стосується детективних творів письменника, зокрема повісті
«Підозра», окремі цікаві спостереження щодо порушення канонів
детективу, організації художнього простору, карнавального дискурсу
(зокрема, системи двійників) знаходимо, наприклад, у З. Кучер,
В. Пожидаєвої, В. Седельника. Щодо часо-просторової організації цього
твору, окремі зауваження знаходимо лише у В. Пожидаєвої, хоча саме
розуміння специфіки цієї організації дозволить набагато глибше зрозуміти
ідею «Підозри».
Безпосередні події твору відбуваються палаті лікарні «Салем» у
місті Берн, а потім у приватній клініці «Зонненштайн» у Цюріху, але
завдяки спогадам героїв, інформації, яку отримує комісар Берлах із різних
джерел, географія твору розширюється: це й Радянський Союз, і
Німеччина, зокрема концтабір Штутгоф, і навіть Чілі, адже Берлах прагне
викрити німецького воєнного злочинця – лікаря-садиста Фріца
Емменбергера (у концтаборі він працював під прізвищем Нееле), який не
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просто зміг уникнути покарання, а й продовжує свої садистські
експерименти у Швейцарії.
Є простори, що набувають символічного значення, та персонажі, з
ними повʼязані. Так, швейцарець лікар Гунгертобель, повʼязаний із
лікарнею «Салем» та Швейцарією в цілому, з одного боку, поважає людей,
прагне їм допомогти, а з іншого – тримає нейтралітет: якщо не доведено,
що Емменбергерг – нацистський злочинець, то й не слід цього питання
торкатися (Гунгертобель допомагає Берлахові тільки через їхню дружбу).
Фріц
Емменбергер,
повʼязаний
із
Німеччиною,
Чілі
(опосередковано; у цій країні опинилося багато нацистів) та цюріхською
клінікою «Зонненштайн», уособлює абсолютне зло, яке продовжує свої дії
абсолютно безкарно в самому серці Швейцарії саме через неправильно
зрозуміле поняття про повагу до людини та невтручання в чужі справи.
Едіт Марлок - колишній арештант у таборі Штутгоф, а тепер
асистент та коханка Емменбергера – повʼязана з Німеччиною, Радянським
Союзом і клінікою «Зонненштайн». Свого часу вона була комуністкою,
після перемоги фашизму в Німеччині втекла до Радянського Союзу, але
там пройшла низку тюрем і таборів, а потім її було повернуто до
Німеччини, де вона опинилася в концтаборі й зневірилася в усьому. Саме
через неї до твору входить простір «Радянський Союз», повʼязаний із
поняттями жорстокості й несправедливості.
Дія «Підозри» починається взимку 1949 року (очевидно, в грудні:
Берлах переніс важку операцію, але «endlich kurz vor Weihnachten die
Besserung eintrat» [5, с. 151] / «перед самим різдвом комісарове здоров’я
стало поліпшуватись» [2, с. 95]) і закінчується навесні 1950 року (у
пасхальні дні), і це є невипадковим: покарання за зло у творі повинно
прийти саме тоді, коли, за християнськими віруваннями, відбувається
перемога добра над злом, життя перемагає смерть.
В. Пожидаєва звертає увагу на те, що «Берлах свій переїзд із
«Салему» до «Зонненштайну» переживає як переддень розпʼяття» [4,
с. 54], адже невипадково їде до Емменбергера Страстної Пʼятниці. Крім
того, опинившись у «Зонненштайні», Берлах просить замінити у своїй
палаті картину – повісити гравюру А. Дюрера «Лицар, Смерть і Сатана» із
зображенням лицаря, на шляху якого зустрічається Диявол та Смерть.
В. Пожидаєва наголошує, що на гравюрі Дюрера «образ Смерті – не
загроза, але поріг» [4, с. 64].
Але є у повісті персонаж, який зʼєднує різні простори й опиняється
поза часом. Це Гуллівер – єдиний вʼязень Штутгофа, який вижив після
операції без наркозу. Зміг він вижити й після розстрілу. Саме Гуллівер зміг
у концтаборі сфотографувати Нееле-Емменбергера й потім відправив це
фото до редакції журналу «Лайф». Гуллівер виділяється серед інших
персонажів твору і своїм становищем, і своїм походженням (він єврей), і
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своєю зовнішністю: «Sein Kopf war kahl und mächtig, die Hände edel, aber
alles mit fürchterlichen Narben bedeckt, die von unmenschlichen
Mißhandlungen zeugten, doch hatte nichts vermocht, die Majestät dieses
Gesichts und dieses Menschen zu zerstören» [5, с. 183] / «Голова в нього була
лиса, масивна, руки шляхетні, але скрізь виднілись страшенні рубці, які
свідчили про жорстоке поводження з ним, проте ніщо не змогло порушити
величності цього обличчя й загалом цієї людини» [2, с. 112].
Гуллівер маргінал, адже офіційно вважається мертвим. Незважаючи
на все, що він пережив, він залишився справжньою людиною.
Гуллівер, він самий «Вічний жид», постійно мандрує світом і
допомагає своїм соплемінникам. Його офіційно викинуто з життя, тому він
здається привидом, що зʼявляється вночі, знає дуже багато, приходить за
звичай без запрошення, йде, коли вважає за потрібне та майже не лишає
слідів. Гуллівер відмовляється пробачати катам і забувати минуле, адже
він – людина. «Man solle die Dinge endlich vergessen, sagt man, und dies nicht
nur in Deutschland; in Rußland kämen jetzt auch Grausamkeiten vor, und
Sadisten gäbe es überall; aber ich will nichts vergessen und dies nicht nur, weil
ich ein Jude bin – sechs Millionen meines Volkes haben die Deutschen getötet,
sechs Millionen! –; nein, weil ich immer noch ein Mensch bin, auch wenn ich in
meinen Kellerlöchern mit den Ratten lebe» [5, с. 195] / «Кажуть, що про ці
речі треба врешті забути, і не тільки в Німеччині, в Росії тепер ніби теж
лютує жорстокість, садисти є скрізь; але я нічого не хочу забувати й не
лише тому, що я – єврей, шість мільйонів мого народу знищили німці,
шість мільйонів! А тому, що я все ще людина, дарма що живу у льоху з
пацюками», – говорить він Берлахові [2, с. 119].
Велетень пройшов через усі кола пекла, набагато страшнішого, ніж
його зобразив Данте, і не втратив людської гідності, що й дає йому право
судити й виносити вирок, адже закони так званих цивілізованих країн
часто захищають убивць. Саме таким бачить його комісар: «Das
abenteuerliche Leben, das dieser zerfetzte Riese führte, dem unzählige Juden
ihre Rettung verdankten, spielte sich in Gebieten ab, wo die Fäden der
Verbrechen und der ungeheuerlichsten Laster zusammenliefen. Ein Richter aus
eigenen Gesetzen saß vor Bärlach, der nach eigener Willkür richtete, freisprach
und verdammte, unabhängig von den Zivilgesetzbüchern und dem Strafvollzug
der glorreichen Vaterländer dieser Erde» [5, с. 192] / «Сповнене пригод життя
цього обідраного велетня, якому безліч євреїв завдячували своїм
порятунком, минало в тих сферах, де збігалися всі кінці злочинів та
жахливих пороків. Перед Берлахом сидів суддя з власними законами, що
судив на власний розсуд, виправдовував і засуджував, незалежно від
кримінальних кодексів та порядку виконання вироку в уславлених країнах
на цьому світі» [2, с. 117–118].
Розглядаючи своєрідність часо-просторової організації повісті
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«Підозра», слід звернутися до поняття «хронотоп», який, за визначенням
М. Бахтіна, являє собою «суттєвий взаємозвʼязок часових і просторових
відношень, художньо засвоєних у літературі» [1, с. 234]. «У художньому
хронотопі, - наголошує вчений, - має місце злиття часових і просторових
прикмет в осмисленому й конкретному цілому. Час тут згущується,
ущільнюється, стає художньо-зримим, а простір інтенсифікується,
втягується в рух часу, сюжету, історії. Прикмети часу розкриваються у
просторі, і простір осмислюється й вимірюється часом» [1, с. 235].
В аналізованому нами творі найбільш важливими є хронотопи
кімнати (лікарняні палати в «Салемі» та «Зонненштайні») та вікна (через
вікно приходить до Берлаха і так само йде Гуллівер), через вікно
(кватирку) потрапляє до своїх жертв карлік, якого Емменбергер
перетворив на знаряддя вбивства).
Отже, як бачимо, конкретний час і простір набувають у творі
символічного значення та є важливими для реалізації головної думки
твору: у реальному світі добро не завжди перемагає зло, але ця боротьба є
необхідною, бо людина, яка мириться зі злом, не може вважатися
людиною.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической
поэтике. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет.
Москва: Худож. лит., 1975. С. 234–407.
2. Дюрренматт Ф. Підозра. Дюрренматт Ф. Суддя та його кат: [романи та
повісті]. Київ: Дніпро, 1989. С. 95–191.
3. Кучер З. І. Особливості поетики та проблематики прози Ф. Дюрренматта:
автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Дніпропетр. нац. ун-т. Дніпропетровськ,
2003. 18 с.
4. Пожидаева В. Г.
Семиотика художественного
дискурса Фридриха
Дюрренматта. Санкт-Петербург: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2011. 224 с.
5. Dürrenmatt F. Der Verdacht. F. Dürrenmatt. Der Richter und sein Henker. Der
Verdacht. Wien: Wiener Verlag, 1953. S. 149–333.

Лисенко Н. В., Ковальова Л. В.
ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС НЕОТРАДИЦІОНАЛІЗМУ ТА
МОДЕРНІЗМУ В МУРІ
МУР – один із трьох етапів у розвитку еміґраційної літератури, що,
з одного боку, продовжував «Празьку школу», творчість українських
літераторів міжвоєнного двадцятиліття з їхнім яскравим історіософізмом,
націотворчим пафосом, стильовим синтезом, а з іншого – готував прихід
Нью-Йоркської групи, яка в естетичному плані орієнтуватиметься на
поетику модернізму. Отже, МУР у своїй сутності займає проміжне
становище між модерним народництвом «пражан» та індивідуалістичним
модернізмом «нью-йоркців», у ньому полемізували між собою дві провідні
концепції розвитку української літератури: традиціоналізм і модернізм, які
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визначали основу розвитку української літератури протягом всього ХХ ст.
Неотрадиціоналізм
постає
як
усвідомлення
проблеми
індивідуального самозбереження в умовах еміґраційної чужини та
продовження загальнонаціонального визвольного змагання за межами
поневоленої України. Поєднання індивідуально-творчого та національного
складає
основу пафосу в художній стратегії цього спрямування.
Ідеологічну підставу для нього виробляють Ю. Шерех та У. Самчук.
Концепція «великої літератури» постала на першому з’їзді МУРу в
обґрунтуванні У. Самчука. Вона полягала в усвідомленні літератури для
національно-визвольного надзавдання, в ширшому масштабі відсилала до
універсальності класики. «Велика література світу, – проголошував
У. Самчук, – це найвищий моральний ареопаг, де судяться і дають присуд
вселюдські моральні чи аморальні вчинки, і горе тим людям чи тим
народам, які в тому судилищі не досить заступлені» [6, с. 45]. Естетичні
цінності, згідно з концепцією «великої літератури», мають поєднатися
гармонійно з правдами, що кладуться у зміст твору. МУР бачився Уласу
Самчуку своєрідним Олімпом еміґраційної літератури. Дискусія навколо
тлумачення концепції «великої літератури» виявила розбіжності в
розумінні європейської орієнтації. З одного боку, європейський модернізм
як «хвора культура» принципово не приймався (орієнтація на Європу, на
думку І. Багряного, є хворобою, потребу в якій мають лише «сліпі й
заблукані»), а література як приватна справа, творена не в інтересах нації,
проголошувалася злочином. Логічно, що прибічниками концепції «великої
літератури» відкидалося гасло «мистецтва для мистецтва», натомість
вироблялася
войовнича
стратегія
наступального
фронту
за
самоствердження українського народу. І. Багряний дуже чітко формулює,
що ідеологічно означає «велика література»: це література національна за
своїм духом, тобто пронизана великою українською ідейністю,
оптимістична, життєрадісна, самостверджувальна 1, с. 36. У художньому
плані І. Багряний пропонує як «великий стиль» «національний реалізм», а,
на думку О. Грицая, ґрунтовне засвоєння найважливіших творів-зразків
світової літератури, філософсько-ідеологічна основа яких має стимулювати
українську літературу, розкриває дух свого народу 3, с. 86. Отже, статті та
виступи І. Багряного, У. Самчука, О. Грицая ідеологічно окреслювали
велику літературу як таку, що займається націотворчістю.
З критикою цих поглядів виступили Юрій Шерех та Василь Барка,
розгортаючи концепцію «національно-органічного стилю». Концепція
«національно-органічного стилю», сформульована Шерехом на основі
аналізу літературної ситуації 20-х рр., зокрема позиції неокласиків із їх
європейством та «хвильовистів» із їх українським месіанством,
передбачала синтез модернізму та традиції. У МУРі до «європеїстів»
Шерех зараховує Ю. Косача, В. Домонтовича, І. Костецького, І. Багряного,
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до «органістів» – В. Барку та Т. Осьмачку. «Національно-органічний стиль»
мав вирости з опанованого й перейденого неокласичного вишколу,
спертися на глибинне національне підґрунтя. Ідеалом такої моделі в
минулому був Шевченко, що, за тлумаченням Шереха, синтезував різні
стилі української традиції: старокнижний, бурлескний, антично-класичний,
побутово-розповідний, церковний, пісенно-фольклорний [7, с. 186].
Концепція
«національно-органічного стилю» як «ідеальна» модель
контрольованого розвитку української літератури на еміґрації і як певна
утопія про мистецьку співдружність дуже скоро виявила свою
неспроможність у реальній художній практиці, коли з МУРу почали
виходити В. Барка, Т. Осьмачка, Ю. Косач та інші. Масова еміґрація
унеможливила організовану літературну працю. Спроби мурівських лідерів
ігнорувати індивідуальні підходи письменників викликало творчий бунт із
їхнього боку і бажання працювати лише у полі власного духовного вибору.
Незважаючи на те, що концепція «великої літератури» та концепція
«національно-органічного стилю» були ідеальними моделями, які не
знайшли реалізації в художній практиці, вони засвідчили в текстах
прагнення авторів розвивати, удосконалювати українську літературу в
напрямі інтеграції у світовий контекст.
Дискурс мурівського модернізму народжувався як орієнтація на
інтелектуальну Європу і неприйняття утилітарності та тенденційності,
висунення національних завдань перед літературою. Намагання роз’єднати
письменництво і політику поєднувалося з прагненням прищепити
українській літературі західний екзистенціалізм, сюрреалізм та інші
найновіші філософські й мистецькі пошуки.
Виділяють три головні причини активного зацікавлення
українських еміґраційних письменників сучасними віяннями філософії і
літератури:
1) перебуваючи в центрі Європи, еміґранти на собі відчули кризу
тогочасного суспільства, що існувала всередині післявоєнної європейської
спільноти;
2) письменники-еміґранти отримали вільний, необмежений і
нецензурований доступ до найкращих зразків світового письменства і
філософії;
3) все, що хвилювало сучасний світ, не було чужим для української
спільноти: категорії абсурдності буття, страху, відчаю, страждання,
самотності, гріха, можливості й неможливості, смерті.
Модернізм МУРу визначався передусім екзистенціалістською
орієнтацією Ю.Косача, формальним експериментаторством І. Костецького
та витонченим інтелектуалізмом прози В. Домонтовича. Модерністське
самоусвідомлення супроводжувалося критикою традиційних моделей та
традиційних концепцій історії української літератури. Так, І. Костецький
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відкидав ідею національного відродження як модель розвитку української
літератури, протиставляючи їй модерну продуктивність космополітизму,
індивідуалізму та ін. [5, с. 33]. Мурівське сприймання України Ю. Косач
потрактовує в аспекті естетичної екзотичності [4]. Критик своєю позицією
в модерній українській літературі нагадує П.Куліша, першого європеїста
класичної української літератури, який також шукав Україну за її межами
– у Росії, Польщі, Туреччині. Віктор Петров-Домонтович, найяскравіший
опозиціонер неотрадиціоналістів та аполог нового мистецтва, здійснив у
своїх працях фаховий аналіз естетичного руху з кінця ХІХ ст. до 40-х
років ХХ ст., означеного ним як початок «ери антинатуралістичного
мистецтва»,
криза світової культури, обґрунтував модерністський
фундаментальний принцип українського літератора, необхідність
критичного ставлення до традиції, канонізації тощо [2, с. 10].
Під час створення МУРу і осмислення шляхів розвитку української
еміґраційної літератури і традиціоналістами, і модерністами вирішувалися
такі головні проблеми: входження української літератури у європейський
та світовий літературний простір (концепція «великої літератури»
передбачала орієнтацію на європейську класику, модерністська концепція
на найновіші філософські та естетичні пошуки); співвідношення
національного та космополітичного в літературі («національний дух» у
Шереховій теорії національно-органічного стилю та космополітизм як
дискурс модернізму); власне художня мова, пошуки стилів, форм, поетики
сучасного українського літератора. У книжці «Плянета Ді-Пі» Улас
Самчук, підсумовуючи розвиток повоєнного еміґраційного процесу, писав,
що мурівський період мав усі ознаки повноти, був мініатюрою літератури
у вільних умовах, коли розвиваються всі необхідні складові літературного
процесу 7, с. 336. МУР попри свою настанову на «велику літературу»,
свідомо заангажовану національною ідеєю, робив перший значний крок
моделювання української літератури за межами політики. Тому і концепція
«національно-органічного стилю» Ю. Шереха, і концепція «великої
літератури» У. Самчука, і модернізм Ю. Косача, І. Костецького та
В. Домонтовича зійшлися в одному вузлі: література мала стати
самодостатньою цінністю, вільним вибором кожної творчої особистості.
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Листопад К. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Науковий керівник –
доктор наук із соціальних комунікацій, професор О. Л. Біличенко
Застосування інтерактивних технологій на уроках української мови
та літератури – справа не проста, тому сам учитель повинен бути добре
підготовлений, глибоко знати й осмислювати матеріал; продумувати всі
завдання для груп і пар; спланувати і розбити урок: визначити час, який
потрібен для кожного етапу уроку, підготувати всі питання й можливі
відповіді, виробити критерії ефективного оцінювання; передбачити методи
привернення уваги учнів, налаштування їх на роботу, підтримання
дисципліни, необхідної для нормальної роботи. У зв’язку з цим змінюється
урок, його структура.
Традиційно урок із застосуванням інтерактивних методів навчання
має триступеневу модель: актуалізацію, усвідомлення змісту, рефлексію
[1, с. 24].
На етапі актуалізації ставиться завдання – пробудити, викликати
зацікавленість, схвилювати, спонукати учнів мислити про те, що вони
знають.
На другому етапі відбувається усвідомлення нової інформації та
ідей.
На етапі рефлексії передбачається, що учні перетворюють отримані
знання у своє власне бачення, формують свою точку зору.
За О. Пометун, структура уроку із застосуванням інтерактивних
технологій складається з п’яти елементів:
– мотивація;
– оголошення, представлення теми й очікуваних навчальних
результатів;
– надання необхідної інформації;
– інтерактивна вправа;
– рефлексія результатів [2, с. 3].
МОТИВАЦІЯ. Мета цього етапу – сфокусувати увагу учнів на
проблемі та викликати інтерес до обговорюваної теми. Мотивація є
своєрідною психологічною паузою, яка дає змогу учням усвідомити, що
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перед ними зовсім інші завдання порівняно із звичайним уроком. Суб’єкт
навчання має бути налаштований на ефективний процес пізнання, мати в
ньому особистісну, власну зацікавленість, усвідомлювати, що й навіщо він
зараз робитиме. Без виникнення цих мотивів учіння, мотивації навчальної
діяльності не може бути ефективного пізнання.
Для цього можуть бути використані прийоми, що створюють
проблемні ситуації, викликають у дітей здивування, інтерес до змісту
знань, процесу їх отримання, підкреслюють парадоксальність явищ і подій.
Це може бути й коротка розповідь учителя, і бесіда, і демонстрування
наочності, і нескладна інтерактивна технологія («мозковий штурм»,
«мікрофон», «криголам» тощо). Мотивація чітко пов’язана з темою уроку,
вона психологічно готує учнів до її сприйняття, налаштовує їх на
розв’язання певних проблем. Переважно матеріал, що пропонується для
обговорення учням під час мотивації, наприкінці підсумовується, стає
«місточком» для представлення теми уроку. Цей елемент уроку має
займати не більше п’яти відсотків часу заняття.
ОГОЛОШЕННЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТЕМИ Й ОЧІКУВАНИХ
НАВЧАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. Мета – забезпечити розуміння учнями
змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти на уроці,
чого від них чекає вчитель. Для того, щоб почати з учнями спільний
процес руху до результатів навчання, у цій частині інтерактивного уроку
вчитель може назвати тему уроку чи попросити когось із учнів прочитати
її; якщо назва теми містить нові слова або проблемні питання, звернути на
це увагу учнів; попросити когось із учнів оголосити очікувані результати
за записом учителя на дошці, зробленим заздалегідь, або спонукати до
висловлення власної думки; нагадати учням, що наприкінці уроку вони
будуть перевіряти, чи досягли вони запланованих результатів, а також
пояснити, яким буде оцінювання результатів.
Цей елемент уроку має займати не більше п’яти відсотків часу
заняття.
НАДАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Мета цього елемента
уроку – дати учням достатньо інформації для того, щоби вони на її основі
могли виконати практичні завдання за мінімально короткий час. Це може
бути читання тексту підручника, опрацювання роздаткового матеріалу,
опанування інформації за допомогою технічних засобів навчання чи інших
видів наочності. Ця частина уроку займає близько 10-15 відсотків часу.
ІНТЕРАКТИВНА ВПРАВА – центральна частина заняття. Її
метою є засвоєння навчального матеріалу, досягнення результатів уроку.
Інтерактивна частина уроку має займати близько 50-60 відсотків часу на
уроці. Обов’язковими є така послідовність і регламент проведення
інтерактивної вправи:
1) Інструктування – учитель розповідає учасникам про мету
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вправи, правила виконання, послідовність дій і кількість часу, що
відводиться на виконання завдань, запитує, чи все зрозуміло учасникам
(2-3 хв.).
2) Об’єднання в групи та (або) розподіл ролей (1-2 хв.).
3) Виконання завдання, під час якого вчитель виступає як
організатор, помічник, ведучий дискусії, намагаючись надати учасникам
максимум можливостей для самостійної роботи та навчання у співпраці
один з одним (5-15 хв.).
4) Презентація результатів виконання вправи (3-5 хв.).
РЕФЛЕКСІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ учнями: усвідомлення отриманих
результатів, що досягається шляхом їх спеціального колективного
обговорення або із застосуванням інших прийомів (5-15 хв.).
Рефлексія є природним невід’ємним і найважливішим компонентом
інтерактивного навчання на уроці. Вона дає змогу учням і вчителю:
1) усвідомити, чого вони навчились;
2) оцінити власний рівень розуміння та засвоєння навчального
матеріалу і спланувати чіткі реальні кроки його подальшого опрацювання;
3) порівняти своє сприйняття з думками, поглядами, почуттями
інших і інколи скорегувати певні позиції;
4) учителю – побачити реакцію учнів на навчання та внести
необхідні корективи.
Рефлексія здійснюється в різних формах: індивідуальна робота,
робота в парах, групах, дискусії, у письмовій та усній формах. Вона завжди
містить кілька елементів: фіксація того, що відбулось, визначення
міркувань і почуттів щодо отриманого досвіду. Плани на майбутній
розвиток.
Технологія рефлексії після найважливіших інтерактивних вправ
може бути як усне обговорення за запитаннями: з якою метою ви робили
цю вправу, які думки й почуття вона у вас викликала, чого ви особисто
навчились, чого хотіли б навчитись у подальшому.
Підбиття підсумків (рефлексія) уроку – дуже важливий етап
інтерактивного заняття і його функції:
– пояснити зміст опрацьованого;
– порівняти реальні результати з очікуваними;
– проаналізувати чому відбулося так чи інакше;
– зробити висновки;
– намітити нові теми для обміркування;
– встановити зв’язок між тим, що вже відомо, і тим, що потрібно
засвоїти, навчитись у майбутньому;
– скласти план подальших дій.
Навчання в рамках традиційного уроку не потребує переосмислення
ні від учителя, ні від учнів, у ньому немає місця рефлексивним видам
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діяльності. Замість цього застосовується так зване закріплення та
узагальнення отриманих знань, яке не передбачає корегування вчителем
мети та змісту навчання.
Технологізація навчання передбачає обов’язкову рефлексію, під
якою розуміють здатність людини до самопізнання, уміння аналізувати
свої власні дії, а також дії інших. Мета рефлексії: згадати, виявити,
усвідомити основні компоненти діяльності – її зміст, тип, способи,
проблеми, шляхи їх вирішення, отримані результати.
Методика проведення рефлексії на уроці містить такі етапи:
1) Відновлення послідовності виконаних дій (усно чи письмово).
2) Вивчення відтвореної послідовності дій з точки зору її
ефективності, продуктивності, відповідності до поставлених завдань.
3) Виявлення і формулювання результатів рефлексії у будь якій
формі – малюнки, схеми, графіки, тощо.
Технологія проведення підсумкового етапу:
Перша стадія – відновлення фактів, що відбулися, говорити про
зроблене, а не про те, що могло бути зроблене.
Друга стадія – аналіз причин (чому не відбулося);
– Чи є інша можливість? Шукайте альтернативні теорії;
– Доберіть інші приклади, де ще відбувалося щось подібне?
Третя стадія – домагайтеся, щоб учні взяли на себе зобов’язання
щодо подальших дій.
Форми зворотного зв’язку: вправи «Відгук»; «Побажання і мрії»;
«Поради та ідеї»; «Позитив-негатив»; анкетування тощо.
Інтерактивні методи навчання є частиною особистіснозорієнтованого навчання, бо сприяють соціалізації особистості,
усвідомлення себе як частини колективу, своєї ролі й потенціалу.
Але в процесі застосування інтерактивного навчання постійно
виникають різні проблеми та труднощі.
Для того щоб подолати складності застосування окремих
інтерактивних технологій і перетворити їхні слабкі сторони в сильні, треба
пам’ятати: інтерактивна взаємодія потребує певної зміни всього життя
класу, а також значної кількості часу для підготовки як учням, так і
педагогу.
Для ефективного застосування інтерактивного навчання, зокрема,
для того щоб охопити весь необхідний матеріал і глибоко його вивчити,
треба старанно планувати свою роботу.
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Листопад К. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ
Науковий керівник –
доктор наук із соціальних комунікацій, професор О. Л. Біличенко
Модернізація навчально-виховного процесу на сучасному етапі
сприяє формуванню та розвитку творчої особистості, спроможної
повноцінно реалізуватись у житті. Одним із кроків підвищення
ефективності уроків української літератури є впровадження разом із
традиційними методами навчання інтерактивних технологій.
У сучасних умовах трансформації суспільного устрою і розвитку
національної системи освіти в Україні підвищуються вимоги до духовного
зростання дітей і молоді: формування в них національної свідомості,
планетарного світогляду, моральної самостійності та стійкості, соціальної
активності. Методологічною основою реалізації означених завдань є
головні державні документи про освіту, зокрема, Національна доктрина
розвитку освіти України в ХХІ столітті, де визначено пріоритетні напрями
створення дієвої системи навчання й виховання, яка б забезпечувала
всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, розвиток її
здібностей та обдарувань, збагачення на цій основі інтелектуального
потенціалу народу, його духовності й культури.
На сучасному етапі соціально-економічного та культурного розвитку
українського суспільства особливої гостроти й актуальності набувають
питання професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів
української мови та літератури, здатних глибоко сприймати і розуміти
художньо-естетичні цінності, творчо інтерпретувати й оцінювати явища
культурного життя суспільства, послідовно розвивати і збагачувати
духовний світ дітей та молоді засобами мистецтва слова. Як зазначено в
Національній доктрині розвитку освіти України, підготовка педагогічних
працівників є центральним завданням модернізації освіти, провідним
принципом державної освітньої політики, передбачає створення
необхідних умов для професійного і культурного зростання вчителів, їх
професійної самореалізації та підвищення соціального статусу.
В умовах створення інтелектуального потенціалу держави,
формування національної системи вищої освіти, органічного входження в
європейський і світовий простір проблема підготовки вчителя, і вчителя
української мови та літератури зокрема, його професійного становлення є
однією з найважливіших у гуманітарній сфері. «Саме такий фахівець
покликаний засобами художнього слова формувати покоління молоді, що
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буде захищеним і мобільним на ринку праці; здатним до особистісного,
духовно-світоглядного вибору; матиме необхідні знання, навички і
компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях». З цією
метою необхідно ще в процесі здобування фахової освіти створити
майбутньому вчителю української мови та літератури всі умови для його
творчої самореалізації та інтелектуально-культурного розвитку, що
передбачено основними завданнями і напрямами Закону України «Про
освіту», державної програми «Освіта. Україна XXІ століття».
Освіта – найпотужніша та найпотрібніша ланка повноцінного життя
людини. Канула в минуле архаїчна формула «Я – вчитель, ти – учень». На
противагу їй зайняла тверді позиції формула успіху «Учитель + учні =
партнери».
Життя доводить, що в складних умовах, які постійно змінюються,
найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка,
креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей,
задумів, нових підходів та рішень). Це людина, яка володіє певним
переліком якостей, а саме: рішучістю, умінням не зупинятися на
досягнутому, сміливістю мислення, умінням дивитися за межі того, що
бачать сучасники й бачили попередники.
На сучасному етапі модернізація навчально-виховного процесу
покликана сприяти формуванню та розвитку творчої особистості, яка
спроможна повноцінно реалізуватися в житті. Для цього їй потрібні певні
навички: думати, розуміти сутність речей, аналізувати, осмислювати ідеї,
шукати потрібну інформацію, тлумачити її, застосовувати за певних умов.
У своїй роботі кожний учитель української мови та літератури
повинен користуватися такими настановами:
• кожна дитина талановита;
• кожна дитина має право на помилку;
• кожна дитина має право на вільний творчий пошук.
Щоб зробити традиційні уроки цікавими, підвищити ефективність
навчального процесу й рівень знань учнів, варто на уроках
використовувати інноваційні методи. На відміну від звичайних уроків,
метою яких є оволодіння знаннями, уміннями та навичками, такі уроки
найбільш повно враховують інтереси, нахили, здібності кожного учня. На
такому уроці поєднується досвід традиційних уроків – сприймання нового
матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення – але в незвичайних
формах. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання
життєвих ситуацій, використання рольових ігор, висловлювання своєї
точки зору стосовно тієї чи тієї проблеми, спільне вирішення питання на
основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Це співнавчання,
взаємонавчання (колективне, групове), де учень і учитель є рівноправними,
рівнозначними суб’єктами навчання. Отже, впровадження інтерактивного
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навчання – одне з провідних напрямків сучасної школи.
Інтерактивні підходи до навчання не нові. Вони використовувалися
ще в перші десятиліття минулого століття й були поширені в педагогіці та
в практиці української школи. Але на початку 30-х років ХХ ст. школа
перетворилася на авторитарну, репродуктивно-орієнтовану, з пасивною
стандартизацією й уніфікацією засобів, форм і методик навчання.
Подальшу розробку елементів інтерактивного навчання ми можемо знайти
у працях В. Сухомлинського, у творчості учителів-новаторів 70-х років
(Ш. Амонашвілі, В. Шаталова, Є. Ільїна, С. Лисенкової). Проте, за
радянських часів впровадження інтерактивних технологій окремих
педагогів було швидше винятком, ніж правилом.
Відтак, упровадження сучасних інноваційних технологій передбачає
такі цілі освіти, в яких пріоритетними є загальнолюдські цінності й
індивідуальність того, хто навчається, і водночас забезпечення
самореалізації вчителя; новий зміст освіти, в якому провідну роль відіграє
загальнолюдський ціннісний аспект, а не знеособлена інформація про
зовнішній світ; інший, порівняно з традиційним характер суб’єктного
спілкування, атмосфера взаємної довіри, творча взаємодія, діалог, які
стимулюють самореалізацію суб’єктів навчального процесу; вибір
суб’єктами навчального процесу таких форм і методів навчання, які
припускають активне включення в структуру діяльності навчання процесів
саморозвитку. Під цим кутом зору гуманізація впровадження сучасних
інноваційних технологій може бути адекватно реалізованою лише за умови
об’єктивації низки базових загальнометодологічних принципів. Серед них
необхідно увиразнити насамперед такі, як: впровадження сучасних
інноваційних технологій на підставі особистісно-орієнтованого підходу до
процесу навчання; організація впровадження інноваційних технологій з
позицій відмови від наукоцентризму, не тільки з опорою на раціональну
сферу, але й на царину несвідомого; впровадження сучасних інноваційних
технологій на засадах наявних життєвих цілей і цінностей тих, хто
навчається; надання пріоритету під час впровадження сучасних
інноваційних технологій орієнтації на смисложиттєві структури, розвиток
яких, таким чином, має бути орієнтований на формування
«трансцендентних» мотивів життєдіяльності; впровадження сучасних
освітніх технологій повинне будуватися з позицій визнання відносин
людини з іншими людьми як головної рушійної сили й одночасно джерела
новотворів індивідуальної психіки; вибір і впровадження сучасних
інноваційних технологій має здійснюватися з позицій врахування
унікальності індивідуального характеру кожної особистості, активного,
творчого характеру людської психіки; впровадження сучасних
інноваційних технологій має спрямовуватися не на «формування»
особистості, а на створення умов для її розвитку через задоволення її
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базових потреб; впровадження сучасних освітніх технологій повинно бути
переорієнтоване з технологій навчання на технології самонавчання і
самовиховання; впровадження сучасних інноваційних технологій має
відбуватися на засадах переходу від статистично орієнтованих до
особистісно орієнтованих методів оцінки сформованості особистісних
характеристик і когнітивної сфери особистості; впровадження сучасних
інноваційних технологій повинне розгортатися в аспекті розвитку творчого
потенціалу особистості, її ставлення до навчання, до життя загалом; у
навчальному процесі впровадження сучасних інноваційних технологій має
забезпечувати становлення особистостей; впровадження сучасних
інноваційних технологій повинне розгортатися в умовах вільного
вираження особистістю власних емоцій і почуттів, а також забезпечувати
їх цілеспрямований розвиток.
Таким чином, впровадження сучасних інноваційних технологій
передбачає такі цілі освіти, в яких пріоритетними є формування
загальнолюдських цінностей.
Модернізація навчально-виховного процесу покликана сприяти
формуванню та розвитку творчої особистості, яка спроможна повноцінно
реалізуватися в житті. Цьому найпродуктивніше сприяє використання
інноваціних технологій на уроках української літератури.
Литвинова О. Є.
НАРОДЖЕННЯ РЕАЛІСТИЧНОГО ГЕРОЯ
В УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ
початку XIX ст.
Науковий керівник –
доктор наук із соціальних комунікацій, професор О. Л. Біличенко
Початки українського драматургічного мистецтва слова і дії
губляться в глибокій давнині. Одну з перших спроб записати діалогічну
мову знаходимо в «Літописі Руському», де під 1071 р. відтворено розмову
Яня, сина Вишатиного, із волхвами.
На шляху до релігійної драми XVII – XVIII ст. українська
драматургія зазнала плідних впливів і фольклорних театральних форм, і
церковних літургійних дійств, пізніше – містерій та міраклів. І саме в
такому еволюційному поступу були напрацьовані ті найважливіші посутні
ідейно-духовні орієнтири та формально-структурні ознаки, які лягли в
основу драми XVII – XVIII ст., а потім були успадковані, розвинені й
модернізовані українською драматургією XIX і XX ст.
Великої ваги набувала та обставина, що українські драматурги,
незважаючи на латинізацію освіти, писали свої твори здебільшого
українською мовою, це сприяло популяризації нового для України
різновиду словесної творчості, допомагало глядачам зрозуміти, що театр
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не є гріховним явищем, що вимовлене зі сцени слово цілком співзвучне
проголошеному в церкві. Драма завойовувала народну любов, вона ставала
важливою складовою української барокової культури. Не було б давньої
драми – не прийшла б до глядачів і драма нова, отже, не було б і
подальших мистецьких відкриттів у царині театрального мистецтва.
Характерною ознакою драматичного твору XVII – XVIII ст. є
алегоризм. Алегоричні постаті персоніфікують внутрішні потяги та
пориви, а їх суперечливість та конфлікти – психічну боротьбу
протилежних настроїв у людині, поки остаточного рішення ще не
зроблено». «Драма про Олексія, чоловіка божого» у цьому плані –
драматичний твір, порівняно «малонаселений»: герой мусить вибирати
всього-навсього один із двох шляхів.
Алегорії обов’язково переходили з твору у твір; змінювалася лише їх
кількість. Є вони у «Владимирі» Феофана Прокоповича (біс світа, біс плоті
й біс хули), в «Іосифі патріарсі» Лаврентія Горки (різні спокуси –
прелесті), у «Трагедокомедії» Сильвестра Ляскоронського (різні спокуси –
прелесті).
Поширеною є думка, що реалізм як основа комедії XIX ст.
зароджується в інтермедіях, але під впливом нової європейської драми. Він
входить у тканину алегоричної драми за допомогою випадкової мішанини
поважного з жартівливим, у результаті чого в релігійну драму проникає
світський елемент, тобто на все те, що підпадало під поняття сакрум, все
більше впливає те, що визначається поняттям профанум. Протистояння
цих двох світів (сакрального і профанного) на рівні основних текстів
давньої релігійної драми і текстів вставних інтермедій пройшло через всю
драматургію XVII – XVIII ст. Що почасти доводить справедливість
універсальної концепції Томи Аквінського, з якою увесь світ, створений
Богом, є сакральний, святий. Супроти цього селективна концепція частину
навколишнього світу визначає поняттям «святотатний» (позбавлений
святості, неосвячений, неосвічений, нечистий, нечестивий).
Інколи межа між сакральним і не сакральним проходить через текст
релігійної драми, наприклад тоді, коли у твір, на зміну абстрактному
персонажу Натурі Людськой чи Єстеству Человеческому приходить
Олексій, чоловік Божий, князь Володимир, старозавітний патріарх Йосип,
гетьман Богдан Хмельницький.
Тенденція до наслідування дійсності виявляється в давній драмі і на
рівні діалогів. Абстрактні дійові особи з абстрактними «соблазнами» та
«прелестями», тобто знадами й спокусами, вели розмови на абстрактні
теми. Але зі зміною героїв змінюються й їхні проблеми, їхні прагнення.
Тепер ми бачимо реальних героїв з їх реальними проблемами. Герої
барокових драм вже не є персонажами універсального міфу про
гріхопадіння Адама і Єви, вони переймаються проблемами ідейно230
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державної ваги (приймати християнство чи не приймати), або вирішують
проблеми власного життєвого шляху (за якими приписами жити –
практичної моралі чи високого подвигу служіння богові). Щоправда, ці
реальні герої ще не несуть у собі глибоких людських протиріч – за них усе
вирішують персоніфіковані алегорії. Алегорія в давній драмі інколи просто
підказує рішення, до якого реальний герой міг би дійти й без неї. Цей злам
намітився задовго до «Владимира» – вже в тій же таки «Драмі про Олексія,
чоловіка Божого», де абстрактні Юно і Фортуна спокушають Олексія по
суті тим самим, що йому належить як спадкоємцеві (він, як ми
пам’ятаємо, – син римського сенатора) і що йому, власне, й обіцяють у
наступній сцені батьки. З часом алегоричні постаті майже втрачають своє
значення, і в окремих шкільних драмах – це, скоріше, данина усталеним
нормативам.
У «Наталці Полтавці» І. П. Котляревського процес відмирання
алегоризму остаточно завершився: те, що відображали алегорії (моральні
чесноти чи людські гріхи), стало рисами характеру героїв п’єси. Наталку
Полтавку спокушають багатством не абстрактні Юно і Фортуна, а
реальний Возний. Вагання Наталки передаються не суперечками двох
протилежно «заряджених» алегоричних постатей, а відтворюються у
монологах.
Більшість дослідників, як ми вже вказували, пов’язують «Наталку
Полтавку» (а особливо – «Москаля-чарівника») з інтермедіями. Підставою
для цього, на наш погляд, є сильний гумористичний та сатиричний
струмінь у творчості І. П. Котляревського, який ніби затінює власне
драматизм, а то й трагізм його опер. У зв’язку з цим найбільш висвітленим
виявилося питання бурлескного канону у творчості І. П. Котляревського.
Але не менш важливою є й серйозна частина драматичної спадщини
І. П. Котляревського.
Перехід І. П. Котляревського до безпосереднього художнього аналізу
живого народного життя відбувся саме в «Наталці Полтавці», а саме
народне життя не зводиться у нього лише до комічних сцен.
Варто звернути увагу на мотив блудного сина, який дістав своєрідне
відтворення у «Драмі про Олексія, чоловіка божого» і в «Наталці
Полтавці» І. П. Котляревського. Звичайно, помилково буде ототожнювати
вчинок героя євангельської притчі про блудного сина із подвигом Олексія,
чоловіка божого. Юнака з євангельської притчі про блудного сина й
Олексія в мандри кликали діаметрально протилежні цілі: один забажав
особистої і майнової незалежності від сім’ї, аби вести веселе й
марнотратне життя, а інший відмовився від батькових статків в ім’я
самообмеження і служби Богові. У драмі ж І. П. Котляревського функцію
блудного сина виконує Петро: вигнаний із дому старим Терпилом,
парубок, як виявилося, подався на заробітки і повернувся на Полтавщину з
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грошима.
Відлуння ще одного поширеного мотиву – засудження розгульного
життя багатіїв, цей мотив розробляється, зокрема, у «Воскресеніи
мертвых» Георгія Кониського (1747), вчувається в розповіді про старого
Терпила: він «заводив бенкети… пив, гуляв і шахрував гроші»; як багач
прогнав Лазаря, так і Терпило вигнав з дому сироту Петра… Не випадково
також у «Наталці Полтавці» щастя дістається бідним, скромним,
роботящим героям – Терпилисі, Наталці й Петрові: бідним завжди
допомагає Бог (у названих драмах XVIII ст. душа Лазаря потрапляє в рай, а
багатія чекає пекло).
Ще один приклад – весілля в тій же «Драмі про Олексія, чоловіка
Божого». Запрошені на весілля мужики п’ють хмільний напій «із цебра»,
очі в декого з них «посоловіли» від випитого трунку. Згодом виявляється,
що для мужиків цебра напою мало. Слуга попереджає їх, щоб вони не
вили, як вовки. Через деякий час мужикам захотілося потанцювати, потім
вони затівають бійку… Це нагадує троянців із знаменитої поеми
І. П. Котляревського. Звернемо увагу і на постать Юнони: у «Драмі про
Олексія, чоловіка Божого» ця богиня роздає царські скіпетри, сенаторські
крісла і, що найцікавіше, «булави гетьманом», в «Енеїді»
І. П. Котляревського вона втручається в долю Енея.
Возний у «Наталці Полтавці» втілює християнську ідею робити
добро іншому, яка є чи не наскрізною в літературі XVII – XVIII ст.,
зокрема в драматургії цього періоду.
Є підстави розширити список фольклорних і літературних творів
XVII – XVIII ст., які хай і не прямо, але впливали на І. П. Котляревського.
Як відомо, до написання «Наталки Полтавки» І. П. Котляревського
спонукав водевіль О. О. Шаховського «Козак-стихотворец».
І. П. Котляревський, безперечно, знав і вповні реалізував свої глибокі
знання культурної спадщини українського народу. Але його могли не
задовольняти застарілі форми деяких літературних творів XVII – XVIII ст.,
їх мова (її І. П. Котляревський висміяв у репліках Возного).
Однак, говорячи про ставлення автора «Енеїди» й «Наталки
Полтавки» до літературної спадщини XVII – XVIII ст., ми не мусимо
впадати в одну крайність, з якої випливає, що письменник засинав,
читаючи її «серйозні» сторінки, і прокидався на тих, де траплявся гумор і
сатира.
Отже, як бачимо, І. Котляревський естетично вихований був у
системі тодішньої української культури, зокрема українського бароко. Вся
давня українська література впливала на формування автора «Енеїди».
Отже, і давня шкільна драма, і народний вертеп були важливими
чинниками вироблення художньо-естетичних смаків автора перших
українських опер «Наталки Полтавки» і «Москаля-чарівника».
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Мартинюк В., Гришанова А.
ТРАДИЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО
НАРОДУ
Науковий керівник –
учитель української мови та літератури, учитель вищої категорії,
старший учитель Н. В. Магула
У кожного народу споконвічно вироблялися й утверджувалися
неписані закони, за якими цей народ жив від покоління до покоління, яких
дотримувався у щоденному родинному, громадському та суспільному
житті. Саме у звичаях знайшли відображення його світовідчуття і
світосприймання, стосунки між людьми, саме вони, як і мова, об’єднують
окремих людей в одну націю. Не випадково, що в усіх народів світу існує
повір’я, що той, хто забуває звичаї своїх батьків, карається Богом і
людьми. Він, як перекотиполе, блукає по світу і ніде не знаходить
пристанища.
Проблема виховання дітей у сім’ї. Чи був такий час в історії людства, коли вона була неактуальною? Можна впевнено відповісти: «Ні!»
Змінювалися покоління людей, а проблема виховання за своєю суттю
залишалася тією самою. Доброта, чесність, порядність, шанобливе
ставлення до старших, піклування про літніх, немічних людей,
працьовитість — ось неповний перелік основних моральних якостей, які у
всі віки цінувалися нашим народом.
Як і тисячі років тому, в наш час виховання дітей у сім’ї
ґрунтується на почутті спорідненості
Саме з тих далеких часів і залишилася в нашого народу живуча
традиція підтримувати родинні стосунки – родичатися:
Ой роду наш красний,
Роду наш прекрасний,
Не цураймося, признаваймося.
Бо, як говориться у давньому народному прислів’ї: «Тому роду
нема переводу, в котрому браття милують згоду». Народ свято охороняє
традиції, вчить не цуратися і дорожити честю роду: „У нашому роду
такого не водиться». Мало не з колиски українці прищеплюють дітям
повагу до своєї родини, до всього свого роду. Згадайте такий простий на
перший погляд дитячий віршик, але яке велике виховне значення він має:
Ходить гарбуз по городу,
Питається свого роду:
– Ой чи живі, чи здорові
Всі родичі гарбузові?
Справді, для нас, українців, найголовніше, щоб усі рідні, близькі
нам люди були живі й здорові.
Є закони писані, а є закони неписані, які за своєю значущістю для
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кожного українця були і є не менш важливі й вагомі, ніж перші. Кодекс
народної моралі, вироблений десятками поколінь українців, регламентував
норми і правила поведінки в родині чи в колективі, де на першому місці
стоїть повага до громадської думки: «На сміх людям», «Не сміши людей»,
«Люди засміють», «Що люди подумають», «Не можна, бо що люди
скажуть». Наш народ напрацював велику кількість випробуваних часом
навчально-виховних засобів, які, хоч і прості, але надзвичайно ефективні.
Хороші вчинки завжди мали схвалення, позитивні відгуки, а непорядні –
осуд.
Слово «гріх» досить часто звучало із уст українців, особливо коли в
хаті підростали діти, яких треба і навчати, й наставляти. У народі гріхом
вважають негідний вчинок, що суперечить народній моралі. З
незапам’ятних часів в Україні вважалися гріхом і підлягали загальному
осуду такі вчинки, як зрада Батьківщині, неповажливе ставлення до
батьків, до старших за віком, глузування з калік, грабіжництво, обман.
З давніх часів українці відзначалися особливою богомольністю і
богопослушністю. Моральним обов’язком кожного християнина було
відвідування церкви у вихідні дні та релігійні свята, за чим ревно стежили
церковнослужителі. Релігійні свята проходили з дотриманням усіх
обрядодій, їх чекали, до них готувалися. Святкували всі – від малого до
великого. Спочатку йшли до церкви, стояли там службу, а потім
святкували вдома. У неділю і на свята нічого не робили, крім дрібної
хатньої роботи. Дозволялося також поратися біля худоби.
Пошана до батьків, взагалі до старших, виховувалась з раннього
дитинства. В Україні до цього часу існує ласкаво-шанобливе звертання до
кожного старшого члена родини на «ви». Так, у сучасній українській пісні
«Мамина вишня» зворушливо-любляче ставлення сина до рідної неньки
якраз і простежується через шанобливе звертання на «ви» :
Мамо, мамо, ніжна і кохана,
Ви пробачте, що був неуважний,
Знаю, Ви молилися за мене
Дні і ночі, сива моя нене.
Повага до старших, до батьків вважалася рисою, без якої молода
особа не сформувалася як порядна людина.
За народним віруванням, кривда, заподіяна дітьми матері, непошана
до неї вважається великим гріхом і карається Богом
Кодексом народної моралі засуджувалось вживання будь-яких
лайливих слів. Українці не дозволяли собі вживати погані слова, особливо
в хаті. Не можна було згадувати нечисту силу та ще й проти ночі. А коли
таке слово все ж зірветься з язика, то треба одразу сказати: «Дух святий
при хаті, при кочерзі, при лопаті». Надто уникали слова «чорт», заміняючи
його в розповідях словами «отой чорний, нечистий…». А найбільше
234

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

засуджувалися в народі прокльони. Прокльони існують з незапам’ятних
часів. В основі проклять лежить віра в магічну силу слова, а їх
призначення – завдати шкоди ворогам, спричинити їм зло або ж навіть
смерть.
У сучасному розмовно-побутовому мовленні іноді можна почути
прокльони типу : «Щоб тобі добра не було», «Хай тобі грець», «Щоб тебе
дощ намочив», «Щоб наші вороги повиздихали», але їх вживають доситьтаки рідко, бо в народі вірять, що прокльони повертаються до тих, хто
проклинає, або ж до їхніх дітей та внуків. Українці вірили, що прокльони,
особливо батьківські, завжди збуваються, тому діти боялися прогнівати
своїх батьків, щоб не накликати на себе біду. Більше того, намагалися
заручитися добрим словом, коли вирушали в далеку дорогу чи
розпочинали якусь важливу справу: «Благословіть, мамо й тату, в далеку
дорогу». «Благословляємо, сину, і нехай Бог тебе благословить,» — така
була відповідь. Українці палко вірили, що батьківська і материнська
молитва визволяє з будь-якої біди «зо дна моря винімає, од великих гріхів
душу відкупляє, до царствія небесного проводжає».
Звичайно, колись, як і зараз, мали місце проблеми у вихованні. Були
невдячні діти, і грубі, і нетактовні, і ліниві. Про підлітка, в якого
простежується невідповідність зросту і розуму, говорять: „Високий, як
лоза, а дурний, як коза». Взагалі у поняттях українців ця тварина не
відзначається особливим розумом, тому в прислів’ях і приказках своє
негативне, а часом зневажливе ставлення до людських вад народ і показав
саме через цей образ. Так про безвольних хлопця чи дівчину, які
підпадають під поганий вплив, у народі говорять: «Повели, як козу на
продаж», «Пішла, як коза на налигачі» та інші. Зневагу до дітей, які
відбилися від батьківських рук, народ передав влучними прислів’ями:
«Гріш ціна в базарний день», «Фальшива монета» та інші.
«Нема кращих, ніж народ, учителів», — говорить народне
прислів’я, і це дійсно так. Не вивчаючи високих педагогічних наук, умів
народ ненав’язливо, жартами заохотити дитину до праці, жартами
засудити лінощі.
З раннього дитинства виховувалось у дітей бережливе, економне
ставлення до всього, особливо хліба. Бережливе ставлення до хліба, до
окрайців хліба, які гріх було викидати, породило приказку із глибоким
виховним підтекстом: «Як будеш їсти окрайці, тебе хлопці (дівчата)
любитимуть».
«Виховання, створене самим народом і побудоване на народних
основах, має ту виховну силу, яка є найкращою для всього людства».
ЛІТЕРАТУРА
1. Кононенко П. П. Українознавство: підручник. Київ: Либідь, 1996. 872 с.
2. Макарчук С. А. Український етнос. Київ: НМКВО, 1992. 146 с.
3. Мащенко Г. Україна в цікавих фактах. Книга рекордів України. Львів:
235

Перспективні напрямки сучасної науки та освіти. Випуск 10. Ч. 1
Світ, 1993.
4. Олефіренко К.О. Цікава Україна. Цікаві факти з історії, географії, мови;
укладач Леся Олефіренко. Київ: Логос, 2002.

Маторин Б. И.
НЕДОСТАТОЧНЫЕ И ИЗОБИЛУЮЩИЕ ГЛАГОЛЫ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (лингвометодический аспект)
В лингвистической литературе общепризнано, что глагол является
одной из главных частей речи. Поэтому изучению глагола, чрезвычайно
сложной в грамматическом отношении части речи, посвящено и
посвящается много работ.
Подавляющее большинство русских глаголов при спряжении имеет
6 личных форм. Однако существует относительно небольшое число
глаголов, у которых этих форм либо меньше, либо больше шести. Это,
соответственно, т. н. недостаточные и изобилующие глаголы.
Тезисы состоят из двух частей: в первой части представлены
теоретические сведения о недостаточных и изобилующих глаголах в
русском языке [2; 3; 4], в практической части – задания для формирования
навыков нахождения этих глаголов в тексте, а также умений правильно
использовать эти глаголы в речи [5].
І. Недостаточные (дефективные) глаголы – это глаголы с
неполным спряжением, т. е. не имеющие отдельных личных форм по
причинам фонетическим или семантическим.
1. Глаголы, не имеющие формы 1-го лица единственного числа по
причинам фонетическим (вследствие появления непривычных звуковых
сочетаний). Дерзить, дудеть, ерундить, затмить, окраситься,
очутиться, победить, убедить, чудить, шкодить и др. (всего несколько
десятков).
2. Глаголы, не употребляющиеся в формах 1-го и 2-го лица
единственного и множественного числа по причинам семантическим (они
обозначают действия или процессы, которые не могут быть отнесены к
говорящему лицу и его собеседнику, т. е. к человеку). Доиться,
жеребиться, телиться, щениться (глаголы со значением процессов,
свойственных миру животных); колоситься, куститься, набухнуть,
осыпаться, отпочковаться, разрастись (глаголы со значением процессов,
протекающих в растительном мире); впитаться, капать, мерцать,
протекать, сквозить, струиться, течь (глаголы со значением процессов,
происходящих в неживой природе); горчить, отпороться, пригореть,
продырявиться, рассохнуться, ржаветь, ужариться (глаголы со
значением процессов, относящихся к конкретным предметам); гноиться,
заживляться, отняться, рассосаться, слипнуться (глаголы со значением
процессов, совершающихся в организме человека); гласить, заключаться,
явствовать (глаголы с отвлеченным значением) и мн. др. (всего свыше
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полутора тысяч).
Избыточные глаголы имеют не одну, а две системы личных форм
настоящего времени. Между возникшими вариантами, как правило,
наблюдаются различия: а) стилистические; б) смысловые. Так, например, в
паре махает – машет первая форма является разговорной, а вторая
нейтральной; в паре хлестает – хлещет первая форма просторечная, а
вторая – нейтральная; в паре двигается – движется первый вариант
нейтральный, а второй умеренно-книжный. Формы метает – мечет
равноправны стилистически, но различаются в смысловом отношении:
«Спортсмен метает копье», но: «Рыба мечет икру».
Варианты в паре связывает – связует различаются сразу двумя
свойствами. Форма связывает имеет несколько значений. Можно
связывать концы двух веревок; о дружбе можно сказать, что она связывает
(континенты), можно связывать кого-либо каким-нибудь обещанием и т. д.
А форму связует можно употребить только в одном значении –
«соединять, устанавливать связь, общение, близость, общность между кем(чем-)нибудь»: «Дружба связует континенты». Вместе с тем эти две формы
различаются и стилистически: связывает – нейтральное, а устаревшее
книжное связует придает речи оттенок патетичности.
ІІ. Упражнение 1. Составьте словарик недостаточных глаголов по
фонетическому признаку.
[Бдеть, бороздить, бузить, внять, возродить, ворсить, галдеть,
громоздить, дерзить, дудеть, ерундить, загалдеть, зарысить, затмить,
затмиться, зашелестеть, кадить, косить, костить, кудесить, лисить,
лихорадить, мерзить, минуть, мутить, набузить, надерзить, наерундить,
накудесить, начудесить, начудить, нашкодить, обезлесить, обезлошадить,
обрусить, обуржуазиться, объять, отчудить, очутиться, парусить,
переубедить, переубедиться, перешерстить, победить, побудить, погалдеть,
подудеть, почудить, пошелестеть, предубедить, причудиться, приять,
продудеть, прорысить, прошелестеть, разубедить, разубедиться, рысить,
тмить, тмиться, тузить, убедить, убедиться, угобзить, угораздить,
умилосердить, чудесить, чудить, шелестеть, шерстить, шкодить.]
Упражнение 2. Для следующих пар глаголов укажите книжную
форму.
Полоскает – полощет; плескает – плещет; кудахтает – кудахчет;
мурлыкает – мурлычет; махает – машет; рыскает – рыщет; мучить –
мучать; брезгать – брезговать; видеть – видать; лазить – лазать; мерить –
мерять; поднимать – подымать; прочитать – прочесть; мяукает – мяучит;
сыплет – сыпет; щиплет – щипет.
Упражнение 3. Как различать по смыслу следующие пары глаголов:
брызгает и брызжет; двигает – движет; капает и каплет?
[Брызгает водой, брызгает бельё (значение «спрыскивать,
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окроплять») и брызжет грязь, брызжут искры, брызжет слюной
(значение «разлетаться каплями, разбрасывать капли, сыпать брызгами»).
Форма двигать – двигает имеет значение «перемещать, толкая или
таща что-нибудь»: двигает мебель; формы двигать – движет, движется
двигается употребляются в прямом значении («приходить, находится в
движении») и переносном («побуждать, руководить»): тепловоз движет
вагоны; дело не двигается; время движется вперёд; им движет чувство
сострадания. Форма капать – капает имеет значение «падать каплями,
лить по капле»: пот капает со лба, сиделка капает лекарство; книжный
вариант: дождь каплет; форма капать – каплет значит «протекать,
пропускать жидкость»: крыша каплет].
Упражнение 4. Прокомментируйте употребление недостаточных
глаголов в шуточных стихотворениях Надежды Мельник.
НЕДОСТАТОЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ
Очутиться в дальнем царстве,
В тридевятом государстве:
Бабку-Ёжку убедить!
Чудо-Юдо победить!
И дудеть, и пылесосить,
И безвылазно чудить!
Ах! Эти чудные глаголы!
В форму первого лица
Их поставить невозможно…
Мне поверьте до конца!
[Глаголы: очутиться, убедить, победить, дудеть, пылесосить,
чудить – называются недостаточными. Потому что нельзя говорить я
«очутюсь» или я «дудю»… У этих глаголов нет формы первого лица! Если
Вы хотите сказать, что сейчас пылесосите комнату, говорите не «я
пылесосю/-сошу», а я убираю пыль, или я прибираю в комнате.]
МОЖНО ТАК СКАЗАТЬ?
Не баси и не галди!
Не гвозди, не ерунди!
Путь соседям прегради!
Но не шкоди! Не шкоди!..
[Повелевать, приказывать можно. Нельзя говорить я башу – басю,
галжу – галдю, гвоздю – гвозжу, ерундю – ерунжу, преградю – прегражу,
шкодю – шкожу. Просто так говорить очень неблагозвучно.]
Упражнение 5. Перестройте предложения, раскрывая скобки.
Когда-нибудь я (победить) свой страх и признаюсь ей в любви. Я
уверен, что (убедить) преподавателя поставить мне хотя бы тройку. Ты
настроен недоброжелательно по отношению к Михаилу, но я тебя
(переубедить)! Я буду так ярко выступать, что наверняка (затмить) всех
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остальных конкурсантов. Мне сложно признать, что ты во многом прав,
поэтому я так часть (дерзить) тебе. Надеюсь, завтра к этому моменту я уже
(очутиться) в шезлонге на берегу теплого южного моря. Если я выпью из
этой бутылочки, надеюсь, (ощутить) невероятный прилив сил и энергии. В
том случае, если я слишком громко (шелестеть) бумагами, пожалуйста,
скажите мне об этом сейчас. Честно говоря, я надеялся на вежливую
беседу с вашей стороны, поэтому сейчас, как вы выразились, и (голосить).
Если он будет падать, я (простереть) свою руку и достану её. Чтобы не
выделяться, я в данный момент сижу и (галдеть) наравне со всем своим
классом.
В результате анализа недостаточных и изобилующих глаголов
современного русского языка приходим к выводу, что при образовании
указанных форм следует особенно внимательно относиться к выбору
необходимой и приемлемой формы, что обеспечит в конечном итоге
точность в выражении мысли и успешность речевого общения.
Более того, выполнение специальных заданий студентами
«способствует овладению нормативным русским языком как средством
социокультурной,
политической,
профессиональной
и
иной
коммуникации; позволяет логически правильно, убедительно, ясно и
аргументированно излагать информацию в устной и письменной форме»
[1, с. 65].
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Matorin B. I.
ON DEVELOPING SOCIALLY SIGNIFICANT PERSONALITY
QUALITIES OF STUDENTS-PHILOLOGISTS WHILE BEING
PROFESSIONALLY TRAINED
Education is one of the most important condition of existence and stable
development of modern society. The main aim of modern High school is to
prepare a highly qualified specialist, who is «able to scientifically analyze
socially important problems and processes; knows the culture of thinking; can
organize his/hers labor on the scientific basis; is able to gain new knowledge,
using modern educational technologies, understands the essence and social
importance of his/hers future profession» [4, р. 107].
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One of the most significant characteristics of the modern specialist is a
complex of socially important skills, that he/she owns and that let him/her
qualitatively implement the professional activity.
However, in practice, educational institutions in the training process is
often dominated by the reproductive nature of education, insufficient use of
forms and methods of stimulating constructive creative activity of the
individual, not used to the full extent possible extracurricular activities. Changes
taking place in the public consciousness, in the views of the world and man’s
place in it its socio-political, spiritual, moral and value-based relationship to the
surrounding socio-cultural environment, the state put the task of forming the
new ideals, cultural values, socially significant interests which have always been
and remain the main pillars of the life of human civilization.
The concept «socially important personal qualities» means the complex
of personal qualities (properties, traits), that identify human`s life position,
his/hers place and role in society, the connection with other social members and
characterize a person as carrier of morally valuable principles and contribute to
the achievement of socially significant aims.
Problems, connected with the formation of socially important personal
qualities are researched by psychologists, educators, sociologists, philosophers
etc. Socially pedagogical literature of the end of 20th and the beginning of 21st
century in the context of our research is presented by such researches as
V. C. Aheyev,
I. B. Andrushchak,
O. O. Bodaliov,
V. O. Bodrov,
L. S. Vyhotskiy,
T. O. Vorobyova,
L. Yu. Hordin,
K. M. Hurevych,
N. Ya. Hutova, L. H. Dyka, O. I. Dontsov, Ye. O. Klymov, O. O. Kremliova,
N. V. Kuzmina,
N. M. Lebedyeva,
V. P. Levkovych,
B. F. Lomov,
Ye. O. Milyeryan,
L. M. Mitina,
O. V. Mudryk,
L. I. Muradova,
L. I. Naumenko,
K. K. Platov,
B. F. Porshnyev,
V. O. Slastionin,
T. H. Stefanenko, O. T. Chyzhova, O. I. Shlyahina and others [1; 2; 3; 5]. This
scientific articles have a significant theoretical and practical value, but the
problem of the formation and development of socially important personal
qualities of philology students wasn`t directly researched in them. For now there
is no clear idea about qualities, that should be considered as socially important
for philology students, at what age their formation and development is the most
effective, what pedagogical conditions are essential to create and so on.
At the same time, under socially significant qualities of the person is taken
to mean those that contribute to achieving the objectives of public interest.
The purpose of the article is the development of socially important
personal qualities of philology students.
Students’ development of subject content of the philological disciplines
cycle with the help of listed methods promotes the development of mental
independency, the formation of value-semantic orientations, the formation of
confidence in defending different points of view and accepting other position,
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the responsibility for assimilation of knowledge and the quality of participation
in the process of learning. Moreover, it has a positive influence on personal and
professional students` growth, in other words, it promotes the formation of
socially important personal qualities.
An analysis of theoretical foundations of listed methods of learning and
the results of their practical application in pedagogical educational
establishments shows, that they provide new opportunities for solving the
problem of formation and development of socially important personal qualities
of philology students. Where in, it`s important to remember, that the inclusion of
similar methods in the studying process requires a huge number of
psychological and organizational problems, that should be solved. It’s essential
to take into account, that this method should be focused not only on the external
result, but also should realize their main principles and organically solve
problems of educational and artistic character.
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Маторин Б. И., Потапенко М. А.
РАЗНОСПРЯГАЕМЫЕ ГЛАГОЛЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(лингвометодический аспект)
Термин спряжение употребляется в нескольких значениях. В
широком смысле спряжения – это изменение глагола по лицам, числам,
временам и наклонениям, а в прошедшем времени и сослагательном
наклонении также по родам. В узком смысле слова спряжением называется
изменение глагола по лицам и числам в настоящем и будущем времени.
Термин этот используется также для названия определённой парадигмы
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форм глагола (первое и второе спряжения).
Тезисы посвящены т. н. разноспрягаемым глаголам и состоят из
двух частей: в первой части представлены теоретические сведения о
разноспрягаемых глаголах [2; 3], в практической части – задания для
формирования навыков распознавания в тексте, а также изменения по
лицам и числам разноспрягаемых глаголов [4].
І. Разноспрягаемые глаголы в русском языке – особый вид глаголов,
которые при спряжении по лицам и числам имеют окончания I и
II спряжений. К ним относятся глаголы бежать и хотеть, а также
приставочные производные от них. Таким образом, полный список
разноспрягаемых глаголов включает и глаголы убежать, перебежать,
сбежать, отбежать, вбежать, добежать, расхотеть, захотеть,
перехотеть и другие формы.
Спряжение разноспрягаемого глагола хотеть
Хотеть
по 1 спряжению
по 2 спряжению
ед. число
мн. число
1-е лицо хочу
хотим
2-е лицо хочешь
хотите
3-е лицо хочет
хотят
Спряжение разноспрягаемого глагола бежать
Бежать
по 1 спряжению по 2 спряжению
1-е лицо ед. числа
бегу
2-е лицо ед. числа
бежишь
3-е лицо ед. числа
бежит
1-е лицо мн. числа
бежим
2-е лицо мн. числа
бежите
3-е лицо мн. числа
бегут
Часто с разноспрягаемыми глаголами путают глаголы с особой
системой окончаний – есть, дать (и приставочные производные от них –
создать, доесть, переесть, выдать и др.). В отличие от разноспрягаемых,
личные окончания этих глаголов не относятся ни к одному из
существующих в русском языке спряжений. Система спряжений таких
глаголов представлена в таблице.
Дать
Есть
ед. число
мн. число
ед. число
мн. число
1-е лицо
дам
дадим
ем
едим
2-е лицо
дашь
дадите
ешь
едите
3-е лицо
даст
дадут
ест
едят
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ІІ. Упражнение 1. Тест
1. Какие глаголы называют разноспрягаемыми?
А) глаголы, личные окончания которых не относятся ни к одному
из существующих спряжений;
Б) глаголы, которые при спряжении по лицам и числам имеют
окончания I и II спряжений;
В) глаголы, которые в 1-м и 2-м лице единственного числа имеют
окончания прилагательных;
Г) глаголы с устаревшими окончаниями.
2. Какие глаголы часто путают с разноспрягаемыми?
А) глаголы I спряжения;
Б) глаголы IІ спряжения;
В) глаголы ІІI спряжения;
Г) глаголы с особой системой окончаний.
3. Какие глаголы относятся к разноспрягаемым?
А) желать, ходить;
Б) быть, любить;
В) бежать, хотеть;
Г) дать, есть.
4. В каком из вариантов ни один из глаголов не относится к
разноспрягаемым?
А) поспешить, желать;
Б) перебежать, собрать;
В) нарисовать, захотеть;
Г) перехотеть, сбежать.
5. Найдите в предложении разноспрягаемый глагол: «Мальчик
очень хотел попасть на выставку, чтобы увидеть и сфотографировать
легендарную модель».
А) хотел;
Б) попасть;
В) увидеть;
Г) сфотографировать.
6. Найдите строчку, в которой есть разноспрягаемый глагол.
А) прослушать, захотеть, мыть, играть;
Б) мариновать, радоваться, течь, вслушаться;
В) бегать, думать, желать, писать;
Г) любить, расцветать, чувствовать, дышать.
7. Найдите пословицу, в которой есть разноспрягаемый глагол.
Выпишите его.
А) Огонь не бывает без дыма, человек не бывает без ошибок.
Б) Солжешь сегодня – не поверят завтра.
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В) Правда, что солнце: ее ладонью не прикроешь.
Г) Чего себе не хочешь, того другому не делай.
8. Отгадайте загадки. Найдите загадку, в которой есть
разноспрягаемый глагол.
А) Ел да устал, спал да намаялся. (Ленивый)
Б) Язык без костей: что хочет, то и лопочет. (Болтун)
В) Часть речи эту часто мы встречаем.
Используем, чтоб действие назвать,
А на уроках мы её спрягаем.
Как называется она, каждый должен знать. (Глагол)
Г) Что всегда идет, а с места не сойдет? (Часы)
Упражнение 2. Вставьте в нужной форме глагол бежать.
Время ….
Годы ….
Облака … над морем.
Вода … из крана.
Куда вы так …?
Я … по лугу.
Кровь … по жилам.
Тропинка … в гору.
Из-под корней могучего дуба … ключ.
Упражнение 3. Составьте рассказ, используя разноспрягаемые
глаголы в разных личных формах.
Упражнение 4. Ответьте на вопросы.
Какие глаголы называются разноспрягаемыми? Почему?
С каким подобным явлением встречались при изучении имени
существительного?
Какие глаголы называются особо спрягаемыми?
Назовите два глагола, которые были в древнерусском языке и имели
каждый свое спряжение.
Упражнение 5.
Придумайте
грамматическую
сказку
о
разноспрягаемых глаголах.
Образцы
В книге Г. Александровой «Занимательный русский язык» [1]
предложена грамматическая сказка «Английский крольчонок». Она
поможет вам запомнить разноспрягаемые глаголы. В этой сказке говорится
о том, как английский крольчонок попал в Россию. Но по-русски он совсем
не умел разговаривать. Выучил только слова хотеть, есть, дать, так как
они были самыми необходимыми для него. Так, когда он хотел покушать,
то кричал: «Хотеть есть, дать!» И зайчиха, которая приютила его у себя,
приносила ему еду. Однажды крольчонок увидел волка, но никак не мог
вспомнить нужного слова, чтобы предупредить об опасности других
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зверей. Но, наконец, он закричал: «Бежать!» – и спас таким образом
остальных зайцев. Теперь все его так и зовут Хотеть-есть-дать-бежать1.
Какие глаголы в новом имени крольчонка являются
разноспрягаемыми, а какие – особо спрягаемыми?
А Я ТАК ХОЧУ
Стали глаголы выбирать себе личные окончания. Дело серьезное –
окончания-то не какие-нибудь, а личные! Одним больше по душе
окончания первого спряжения, другим – второго. Дошла очередь и до
глагола Хотеть.
– Я хочу и тех окончаний и этих, – заявил Хотеть.
– Мало ли чего ты хочешь! Другие, может, тоже хотят, да так не
бывает.
– А я хочу!
– Да ты подумай, что получится, если каждый из нас как попало
спрягаться станет! Порядок должен быть!
– Подумаешь, порядок! Вы как хотите, так и спрягайтесь, а я все
равно по-своему спрягаться буду.
Махнули другие глаголы на упрямого Хотеть рукой.
– Пусть спрягается, как хочет. А мы и знать его не хотим!
Упражнение 6. Запишите предложения. Найдите и подчеркните как
члены предложения разноспрягаемые глаголы. Сделайте морфологический
разбор этих глаголов.
Облака бегут быстрей, небо стало выше.
По дороге зимней, скучной тройка борзая бежит.
Мы не хотим войны.
Люди планеты хотят жить в мире со всеми.
Он хочет научиться всему хорошему.
Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала.
Упражнение 7.
Выпишите
глаголы
из
стихотворения
М. Ю. Лермонтова
«Парус».
Сделайте
морфологический разбор
разноспрягаемых или особо спрягаемых глаголов (если таковые имеются).
Упражнение 8. Используя приставки, называйте разноспрягаемые
глаголы, пока не ошибётесь или не закончится запас слов-глаголов.
Упражнение 9. Исправьте ошибки. Найдите пятое лишнее!
1. Они не хочут идти обедать.
2. Как папа шурунёт нас – бегишь и не запнёшься. (В. П. Астафьев).
3. Они и сами не знают, чего хочут.
4. Мы бегим по узенькой дорожке.
5. Вы бегите не очень быстро.
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3. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. Современный русский язык:
учеб. пособ. для студентов-филологов заочного обучения. Москва: Высшая школа,
1991. 559 с.
4. Розенталь Д. Э. Сборник упражнений по русскому языку с диктантами.
Москва: «ОНИКС 21 век», «Мир и Образование», 2004. 448 с.

Маторина Н. М., Палий М. В.
О НОВЕЙШИХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЛОВАРЯХ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Словарь – это книга книг.
Это Вселенная в алфавитном порядке
Анатоль Франс
Важнейшей задачей современной системы образования является
формирование совокупности универсальных учебных действий (УУД),
обеспечивающих компетенцию «научить учиться». Важным элементом
формирования УУД, обеспечивающим успешное овладение общим
образованием, является способность студента извлекать информацию из
любых источников, в том числе из словарей. Немецкий философ Георг
Зиммель справедливо говорил: «Человек образованный тот, кто знает, где
найти то, чего он не знает».
Итак, в современном обучении будущих учителей-словесников
немаловажную роль играет умение студента пользоваться словарями
различных типов (в том числе и словообразовательными словарями) для
решения учебно-познавательных задач по разным дисциплинам. Работа со
словарями является актуальной задачей образовательного процесса.
Несмотря на важность проблемы, наблюдается недостаточность изучения
данного компонента в вузовском курсе русского языка. Поэтому перед
преподавателем встаёт проблема организации данной работы на занятиях
по языку в вузе.
Преподаватель сам решает, каким образом будет выстраиваться
работа. При этом важно планировать практические, исследовательские,
поисковые методы работы, которые будут способствовать осознанию
студентом роли словаря в жизни человека, развитию познавательного
интереса в работе со словарём, овладению систематических базовых
знаний и навыков работы со словарём. При этом важна идейно-научная
содержательность учебного материала, его связь с жизнью, практикой,
проблемный и эмоциональный характер изложения, организация
поисковой познавательной деятельности, самостоятельность студента.
Форма работы может быть групповой, парной, индивидуальной. Чтобы
добиться сформированных предметных, метапредметных и личностных
результатов образования при работе со словарями нужен системный
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подход на разных ступенях обучения. Важно, чтобы к словарям студенты
обращались и дома.
В наше время, в век научного прогресса, в условиях быстрого
накопления информации резко увеличивается поток публикаций по всем
отраслям знания. Все это неизмеримо повышает значение различных видов
справочной литературы, предназначенной для скорого и удобного
получения
надежных
сведений
научного,
прикладного
или
познавательного характера. Без словарей, без справочников в настоящее
время обойтись невозможно, так как в них спрессованы огромные
человеческие знания, расположенные в алфавитном порядке.
В последнее время развитию лексикографии вообще и учебной
лексикографии в частности уделяется самое серьезное внимание. Сегодня
в распоряжении преподавателя-словесника имеется целая серия
прекрасных справочных пособий и словарей. При этом, к сожалению, в
учебном процессе словари и справочники используются недостаточно
(хотя этого требует программа). Преподаватель не вооружен в достаточной
мере научно-методической литературой по вопросам использования
словарей в учебном процессе.
В
тезисах
предлагаем
наиболее
полный
перечень
словообразовательных словарей русского языка с их краткой аннотацией.
Словообразовательные словари – словари, в которых показана
словообразовательная структура производных, демонстрируются их связи
с производящей основой и однокоренными дериватами.
Пользуясь словообразовательным словарем, можно определить:
а) орфографический и орфоэпический облики слова;
б) производящую основу и словообразовательное средство, то есть
словообразовательную структуру слова;
в) способ словообразования;
г) структуру и состав словообразовательного гнезда;
д) устройство словообразовательных цепочек и словообразовательных парадигм;
е) словообразовательную активность различных частей речи;
ж) морфонологические
явления,
сопровождающие
процесс
словопроизводства;
з) случаи чересступенчатого словообразования;
и) случаи неединственной мотивации производных слов и др.
Отдельные слова сопровождаются толкованием значения (как
правило, омонимы), грамматическими и стилистическими сведениями (в
тех
случаях,
когда
эти
сведения
имеют
отношение
к
словообразовательным свойствам слов).
Приведём примерный перечень словообразовательных словарей,
которые следует использовать в учебном процессе.
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• Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского
языка (19781) [16]. В словаре показана словообразовательная структура
около 40000 слов, вошедших в словообразовательные гнезда. Во главе
каждого гнезда стоят исходные слова, расположенные по алфавиту, в
производных словах, образованных от исходных слов, выделены все
элементы слова (приставки, суффиксы, окончания), участвующие в
словообразовании. Слова снабжены ударениями, в необходимых случаях –
грамматическими комментариями. В конце книги помещены «Основные
правила русской орфографии», с помощью которых учащийся сможет
понять и запомнить, почему именно так пишется то или иное слово.
• Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка (в
двух томах) (1985) [14; 15]. В словаре описана словообразовательная
структура более 145000 слов. Первый том – словообразовательные гнезда,
представляющие собой совокупность однокоренных слов. Исходные слова
гнезд даются по алфавиту, и каждому гнезду в составе одной буквы
присваивается порядковый номер. Второй том – алфавитный список всех
размещенных в гнездах слов с указанием буквы и номера гнезда, по
которому можно найти интересующее слово в гнездовой части.
• Баранов М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка
(1997) [1]. Словарь помогает правильно определить строение слова, способ
его образования, учит словообразовательному разбору, обогащает
словарный запас. Пособие способствует повышению орфографической
грамотности: нем размещены проверочные слова при написании слов с
безударными гласными и проверяемыми согласными в корнях.
• Борисовская Е. Н. Словообразовательный словарь русского языка
для школьников (2003) [2]. Словарь является гнездовым. Это позволяет
четко представить ступенчатый характер русского словообразования,
увидеть все элементы, которые участвуют в создании слов.
• Ширшов И. А. Толковый словообразовательный словарь русского
языка (2004) [18]. В словарь включено около 37000 слов русского языка,
объединенных в более чем 2000 словообразовательных гнезд. Словарная
статья включает сведения по словообразовательной структуре
заголовочного слова, а также по его словообразовательной истории. Все
вошедшие в словарь слова истолкованы, причем толкования впервые в
отечественной лексикографии построены так, что они соответствуют
словообразовательной структуре и истории толкуемого слова. Слова
снабжены
акцентологической,
грамматической,
стилистической
информацией, последовательно иллюстрируются, в том числе цитатами из
классических произведений русской литературы.
1

Указывается год первого выхода в свет лексикографических источников;
названные словари могли быть переизданы (и не один раз!) позднее.
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• Грузберг А. А., Грузберг Л. А. Словообразовательный словарь
(2009) [3]. В словаре показана словообразовательная структура около
8000 слов. Тщательно отобранный материал позволит обогатить
словарный запас, сделает речь более выразительной, а также позволит
узнать много нового и важного о строении и образовании слов русского
языка.
• Ковригина А., Суетина М. Словообразовательный словарь русского
языка
для
школьников
(2009)
[7].
В
словаре
около
2000 словообразовательных гнезд, отражающих исходные формы и новые
слова, которые от этих форм образованы. В самой словарной статье
представлен ход образования нового слова. Элементы, с помощью которых
происходит этот процесс, выражены графически, что позволяет легко
ориентироваться и запоминать особенности словообразования. Для
анализа подобраны наиболее употребительные слова современного
русского языка.
• Елынцева И. В., Копылов И. Л. Словообразовательный словарь
русского языка (2010) [5]. Словарь представляет собой справочник, в
котором показано, каким способом и при помощи каких
словообразовательных средств образуются слова в русском языке.
Включает около 30000 словообразовательных пар.
• Ефремова Т. Ф. Современный словарь русского языка. Три в одном.
Орфографический. Словообразовательный. Морфемный (2010) [6].
Словарь состоит из двух частей. Первая содержит около 20000 слов,
повторенных дважды в левой и правой колонках: левая демонстрирует
морфемный состав слова, а правая – схему словообразовательной
структуры этого же слова. Между колонками указываются фонетические
процессы, которые наблюдаются при соединении морфем в слове:
чередование гласных и согласных, выпадение гласных и согласных и т. п.
Вторая часть содержит около 1200 словообразовательных единиц,
расклассифицированных по частям речи и сопровождающихся краткими
толкованиями и примерами. Аналогов в учебной лексикографии словарь
не имеет.
• Тихонов А. Н.,
Беркович Т. Л.
Все
трудности
русского
словообразования. Словарь-справочник (2010) [13]. Словарь описывает
около 10000 производных слов современного русского языка, которые
образуются не от одного слова, а от двух или трех однокоренных слов,
поскольку по своему значению эти производные слова могут соотноситься
не с одним производящим словом, а с двумя или тремя. Такие слова имеют
две или три словообразовательные структуры, т. е. являются
полиструктурными. Словарь наглядно (графически) показывает, от каких
производящих и с помощью каких словообразовательных элементов
(приставок,
суффиксов
и т. д.)
создаются
в
языке
разные
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словообразовательные структуры таких полиструктурных слов как,
например, операбельный – образуется и от операция, и от оперировать;
обессилеть – и от бессильный, и от бессилеть, и от сила и т. д.
• Круковер В. И. Школьный словообразовательный словарь русского
языка (2011) [9]. Базовый словник словаря включает более 3000 наиболее
употребительных слов русского языка, отобранных на основании данных
популярных частотных словарей. Словарь включает четыре компонента:
морфолого-акцентологический,
словообразовательный,
морфемный,
фонетико-графический. Все варианты морфемного членения приводятся со
ссылками на авторитетные словари морфем. Просмотр гнезда позволяет
ознакомиться со множеством однокоренных слов. В словообразовательном
гнезде выделяются словообразующие элементы, а также чередующиеся
гласные и согласные. В некоторых случаях дано толкование малознакомых
слов.
• Фёдорова Т. Л., Щеглова О. А. Словообразовательный словарь
русского
языка
(2011)
[17].
Словарь
содержит
около
8000 словообразовательных гнезд, которые дают представление о
возникновении различных слов и об их морфемной структуре. Для
словообразовательного анализа взяты наиболее употребительные слова
современного русского языка и их производные.
• Гуркова И. В. Морфемно-словообразовательный словарь. Как
растёт слово? 1–4 классы (2012) [4]. Словарь представляет собой
многофункциональное издание, включающее не только справочную
информацию, но и игровые задания. Он содержит около
800 словообразовательных гнезд, где впервые показан механизм
словообразования с традиционным выделением всех словообразующих
морфем. Словарь включает иллюстрированные игровые задания, а также
специальные обучающие упражнения для развития и закрепления навыков
словообразовательного и морфемного анализа слов.
• Николаев В. И. Школьный словообразовательный словарь (2012)
[10]. Работа со словарем поможет при словообразовательном анализе,
разборе слова по составу, усвоении правил русской орфографии.
◊ Попова Т. В.,
Зайкова Е. С.
Морфемно-словообразовательный
словарь русского языка. 5–11 классы (2012) [11]. Словарь включает около
600 слов, взятых из упражнений школьных учебников, входящих в
обязательный словарный минимум. Впервые для каждого слова
проводится морфемный и словообразовательный анализ, что помогает
учащимся разобраться в этих сложных темах. Также к каждому слову дано
лексическое значение и морфологическая характеристика.
• Руднева А. В. Словообразовательный словарь (2012) [12]. В словаре
представлено морфемное строение слов, показано, каким способом и при
помощи каких словообразовательных средств (приставка, суффикс и т. д.)
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образуются наиболее употребительные слова русского языка.
• Круковер Б. Н. Школьный словообразовательный словарь русского
языка
(2013)
[8].
Словарь
призван
облегчить
школьникам
словообразовательный анализ и разбор слов по составу, поиск способов
образования новых слов. Словник включает наиболее употребительные
слова русского языка и рассчитан на школьную программу изучения
русского языка.
К
этому
перечню
необходимо
добавить
современные
словообразовательные словари украинского языка.
• Сікорська З. С. Українсько-російський словотворчий словник. Київ:
Рад. школа, 1985. 188 с.
• Карпіловська Є. А. Кореневий гніздовий словник української мови.
Київ: Укр. енциклоп., 2002. 912 с.
• Колоїз Ж. В. Тлумачно-словотвірний словник оказіоналізмів.
Кривий Ріг: Явва, 2003. 168 с.
• Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А., Кислюк Л. П. Шкільний
словотвірний словник сучасної української мови: 15600 слів у складі
127 гнізд. Київ: Наук. думка, 2005. 264 с.
• Петрова Г. Латинсько-український словотвірний словник. Київ,
2010. 880 с.
Знакомство со словообразовательными словарями на занятиях по
языку в вузе способствует развитию речи, мышления, познавательных
интересов студентов, открывает перспективы интеграции широкого круга
дисциплин. Формами фиксации результатов работы студентов со
словообразовательными словарями являются устные ответы студентов на
практических занятиях; конспекты, тезисы научно-методической
литературы; письменные работы различных видов; краткие устные
сообщения; реферативные сообщения; тесты; терминологические
диктанты; ответы на экзамене; рейтинг-контроль; итоговые научноисследовательские работы студентов и т. п.
Эффект от такой работы студентов можно получить только тогда,
когда она организуется и реализуется в учебно-воспитательном процессе в
качестве целостной системы, пронизывающей все этапы обучения
студентов в вузе. В этом случае обращение к словообразовательному
словарю (как, впрочем, и к любому другому типу словарей, начиная с
орфографического и заканчивая любым специализированным изданием)
станет для студентов необходимостью, рефлексом.
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Маторина Н. М., Шляхова Ю. А.
О ДИДАКТИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
(на примере изучения наречий)
В тезисах предлагаем задания контрольной работы для проверки
знаний по теме «Наречие как самостоятельная часть речи».
Контрольная работа состоит из трех частей:
I. Теоретическая часть (тесты);
II. Практическая часть;
III. Дополнительная часть (задания повышенной трудности).
I. Теоретическая часть
1. Что называется наречием?
а) наречие – самостоятельная часть речи, которая обозначает обычно
признак действия;
б) наречие – самостоятельная часть речи, которая обозначает
добавочное действие;
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в) наречие – самостоятельная часть речи, которая обозначает признак
предмета по действию.
2. Наречие отвечает на вопросы:
а) где? куда? откуда?
б) что делать? что сделать?
в) какой? какая? какое? какие?
3. В предложении наречие может быть:
а) любым членом предложения;
б) обстоятельством, сказуемым, реже – определением;
в) главным членом предложения.
4. Через дефис пишутся наречия:
а) состоящие из предлога в и полного прилагательного,
начинающегося с гласного звука;
б) имеющие в своем составе приставку по- и суффиксы -ому, -ему, -и;
в) имеющие в своем составе приставку кое-.
5. Наречия (за)полночь, (на)глаз, (на)глазок, (на)днях, (на)память
пишутся:
а) слитно;
б) раздельно;
в) через дефис.
II. Практическая часть
1. Что обозначают следующие наречия? Выберите правильный ответ.
1. восвояси (отправиться)
1) прочь;
2) домой, к себе
3) навсегда
2. поделом (досталось)
1) ни за что;
2) справедливо, по справедливости;
3) слишком строго
3. на корточки (сесть)
1) сесть, слегка пригнув колени;
2) низко присесть, сильно согнув
колени;
3) опуститься на колени, подогнув под
себя ноги
4. без обиняков (говорить)
1) не обижаясь;
2) не обижая;
3) прямо, открыто, без намеков и
недомолвок;
4) с намеками и недомолвками
5. донельзя (устать)
1) до крайней степени, как нельзя
более;
2) немного;
3) очень
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2. Какой частью речи являются выделенные слова? Выберите
правильный ответ.
1) наречием; 2) существительным.
1. Сапоги впору.
2. Вконец разругаться.
3. Уговорить насилу.
4. Пришить к низу юбки.
5. И вправду ничего не знать.
3. Выпишите наречия, сгруппировав их по орфограммам.
1. Около полудня бричка свернула с дороги вправо. 2. Вода падала на
землю, прозрачная, веселая, сверкающая на солнце, и, тихо ворча, точно
воображая себя сильным и бурным потоком, быстро бежала куда-то
влево. 3. Раскаленная почва, жадно выпивая воду, отнимала у речки силу.
4. За холмами глухо прогремел гром. 5. А взглянешь на бледно-зеленое,
усыпанное звездами небо, на котором ни облачка, ни пятна, и поймешь,
почему теплый воздух недвижим, почему природа настороже и боится
шевельнуться. 6. Что-то необыкновенно широкое, размашистое и
богатырское тянулось по степи вместо дороги. 7. То была серая полоса,
хорошо выезженная и покрытая пылью, как все дороги. 8. Солнце жгло повчерашнему, воздух был неподвижен и уныл. (А. П. Чехов)
4. Спишите, вставляя пропущенные запятые и подчеркивая наречия
как члены предложения. Над наречиями надпишите выражаемое ими
значение.
1. Впереди бежал свесив набок длинный розовый язык белый пудель
Арто, остриженный наподобие льва. 2. У перекрестков пудель
останавливался и махая хвостом вопросительно оглядывался назад. 3. По
каким (то) ему одному известным признакам он всегда безошибочно
узнавал дорогу и весело болтая мохнатыми ушами кидался галопом
вперед. 4. Море иногда мелькало между деревьями, и тогда казалось, что
уходя вдаль оно в то же время подымается вверх спокойной могучей
стеной и цвет его был еще синее еще гуще в узорчатых прорезях, среди
серебристо-зеленой листвы. 5. Яркая роскошь южной природы не трогала
старика но зато многое восхищало Сергея бывшего здесь впервые.
6. Перед балконом была большая утоптанная площадка и Сергей
расстелил на ней свой коврик а дедушка установив шарманку на палке
уже приготовился вертеть ручку как вдруг неожиданное и странное
зрелище привлекло их внимание. (А. И. Куприн)
5. Выпишите сначала наречия в форме сравнительной степени вместе
с теми словами, к которым они относятся, потом – прилагательные в
форме сравнительной степени.
Отец моложе, выглядеть моложе; наша река многоводнее, стать
многоводнее; голос громче, заговорил громче; брат выше, прыгнул выше;
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товарищ сильнее по математике, стал сильнее; ручей шире, раскрыть
шире.
III. Дополнительная часть
1. Какая мысль объединяет все высказывания?
• Части речи мы можем сравнить с большим оркестром, потому что,
как музыкальные инструменты, каждая часть речи выполняет свою роль, а
из их сочетания создается прекрасная музыка – великий, богатый и
певучий русский язык. Мы учимся вместе с вами владеть этими
инструментами языка, частями речи. (А. Н. Гвоздев)
• Наречие – особенная часть речи: и трудная, и интересная, а еще она
живописует глагол. (А. С. Пушкин)
• Русский язык необыкновенно богат наречиями, которые делают
нашу речь точной, образной, выразительной. (М. Горький)
• Без наречий утратились бы живописность, эмоциональноэкспрессивная
окраска,
точность
авторских
характеристик.
(П. С. Пустовалов)
• Пройдёмся по царству русских наречий, и вы тотчас же увидите,
сколь велика в них мысль, её ёмкость, точность, вещественность и сколь
незаменимы они. (А. К. Югов)
2. Дискуссия. Два ученика затеяли спор. Один утверждал, что слова
тепло, лихо, зло, подряд – существительные, а другой доказывал, что это
наречия. Каково ваше мнение?
3. Почему творительный падеж существительных – источник
образования наречий?
4. Почему в наречии широка омонимия с другими частями речи?
5. Лингвистический эксперимент.
Восстановите строки из стихотворения Ю. Мориц.
Трудно светиться и петь (…).
Там, где черемухи светятся (…),
Там, где пичужки поют (…),
Кратенький век проживая (…), –
Только и видно, только и слышно:
Трудно светиться и петь (…).
Слова для справок: высоко, нелегко, пышно, нелегко, бескрышно.
Какие наречия дают качественное определение действию, а какие
указывают на место действия? Сможем ли мы найти в каких-либо словарях
наречие бескрышно? Почему? Как оно образовано? Каким членом
предложения являются названные наречия?
Предложенные нами варианты работы далеко не исчерпывают всех
методических возможностей изучения наречия. Очевидно, что в одних
тезисах невозможно описать все полезные советы, да и у каждого
преподавателя есть свои профессиональные секреты, открытия, находки,
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хитрости и хитринки… Тем более мы уверены, что творчески работающие
педагоги смогут не только применить предложенные задания на практике,
но и усовершенствовать их. Надеемся, что приведенный нами материал
убедил коллег в том, что работа над наречием в лингвометодическом
аспекте является целесообразной, эффективной и перспективной.
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Мельниченко А. П.
СВЯТО ДО ДНЯ ЄВРОПИ
«УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКА КРАЇНА»
Мета: 1. Ознайомити учнів з історією європейських держав,
взаємовідносин Євросоюзу та України. 2. Розвивати світогляд учнів,
інтелект. 3. Виховувати любов до рідної України, патріотизм.
Обладнання: Книжкова виставка: «Україна і Євросоюз», прапори
країн, які входять до Євросоюзу.
Хід заходу
Учитель: Доброго дня, шановні гості! Ми раді вітати Вас сьогодні
на нашому святі Дня Європи. Щастя Вам, добра і миру!
Учень 1. Кожна людина з великою любов’ю і душевним трепетом
згадує місце, де народилася, де минуло її дитинство. То родинне вогнище,
маленька батьківщина кожної людини, де живуть мама, тато, бабуся,
дідусь, сестри і брати. І якщо скласти маленькі батьківщини кожного з нас,
вийде велика держава – Україна.
(Звучить Гімн України)
Учень 2. Україна – це наша земля, рідний край, наша країна з
багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею, і,
зрозуміло, талановитими людьми.
Учень 3. Україно, моя держава!
Про тебе лине у світі слава.
Така могутня, як сила неба,
Дивись, людино, це все для тебе!
Учень 4. Моя країна – соборна, вільна!
Моя країна – держава вільна!
Вона у всесвіті одна така,
Вона серед усіх країн свята!
Учень 1. Вже колоситься і жито й пшениця,
Роса голубіє, співає дзвіниця.
І ми, твої діти, тебе величаєм,
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Народи, країни, гостинно вітаєм!
Учень 2. Моя любов до Вітчизни не примушує мене заплющувати
очі на досягнення іноземців. Навпаки, чим більше я люблю Вітчизну, тим
більше намагаюсь збагатити мою країну скарбами, здобутими не з її надр.
Так сказав Вольтер. Щоб рухатись уперед, потрібно не лише любити
Батьківщину, а й знати та поважати своїх сусідів. Ми живемо в унісон з
Європою, мислимо по-європейськи, у нас спільні ідеали. Ми раді вас
вітати на нашому святі.
Учень 3. Протягом багатьох століть підряд Європа утримувала
історичне лідерство. Звідси почалися Великі географічні відкриття, тут
зародився капіталізм, відбулася перша промислова революція. Європа – це
і територія, на якій відбувалися події двох світових воєн, це і приклад
об’єднання багатьох держав для спільного вирішення злободенних
проблем, це і спільні гроші євро, це і спільний дім для десятків різних
націй та народів, взаємопроникнення культур.
Учень 4. У Європі знаходиться 45 незалежних держав і одна
колонія (Гібралтар). Загальна площа Європи – понад 10 млн. кв. км,
населення більш як 700 млн. осіб. Географічний центр Європи знаходиться
на території України у Закарпатті.
Учитель: Ідея створення єдиної Європи має багатовікову історію.
Однак реальну основу для європейської інтеграції створили Друга світова
війна та її руйнівні наслідки. Уроки війни привели до відродження ідей
пацифізму і розуміння необхідності недопущення росту націоналізму у
повоєнному світі. Іншою реальністю, що заклала основу процесу
європейської інтеграції, стало прагнення країн Західної Європи відновити
економічні позиції, що були втрачені внаслідок війни.
Результатом цих прагнень стало створення Європейської Спільноти
(з 1993 р. – Європейський Союз, ЄС) – об’єднання держав на принципах
свободи, демократії, верховенства закону, поваги до прав людини та
головних свобод. Ці принципи є загальними для всіх країн-членів як
запорука тривалого миру і добробуту на континенті й спрямовані на
економічний розвиток європейських держав.
Непростими були стосунки між європейськими народами впродовж
історії: війни змінювалися союзами, а мир та добросусідство –
кровопролиттям та гнобленням переможених. Лише у XX ст., переживши
дві світові війни, у Західній Європі перемагає усвідомлення необхідності
зміцнення співробітництва. Прагнення європейських народів до єднання
виявилося через створення спільних міжнародних органів та установ. На
сьогодні діє декілька впливових організацій, які відрізняються за своїми
функціями, завданнями, колом учасників, ступенем об’єднання. Серед
таких організацій своїм впливом і авторитетом виділяються Європейський
Союз та Рада Європи. Європейський Союз є економічною і політичною
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організацією, яка об’єднує 15 високорозвинених держав і запрошує до
вступу нових членів-кандидатів і розширення ЄС до 28-30 країн.
Учень 4. 25 березня 1957 року в Римі було створено Європейський
економічний Союз; його утворили 6 країн: Франція, Німеччина, Італія,
Бельгія, Нідерланди, Люксембург;
- у 1973 році приєдналися Данія, Ірландія, Великобританія;
- у 1981 - Греція;
- у 1986 - Іспанія і Португалія;
- у 1995 - Австрія і Фінляндія;
- травня 2004 року відбулося найбільше в історії розширення ЄС.
До його складу ввійшли: Кіпр, Мальта, Угорщина;
- Польща, Словацька республіка;
- Латвія, Естонія, Литва;
- Чеська республіка, Словенія.
Учень 1. Європа – наш спільний дім,
Учень 2. Європа – колиска усіх країн!
Учень 3. Шляхом єдиним, прямуй до мети,
Учень 4. Європа – це дім, де живем я і ти!
Учень 1. Усі ми різні, бо ми народ!
Учень 2. Усі ми рівні, шукай, знаходь!
Учень 3. Хай буде мир на всій землі,
Учень 4. Країни різні, а ми одні!
Всі: Європа багатолика: єдина, близька, велика!
Учитель: Цими весняними днями вже в дванадцятий раз у нашій
державі з метою донести до українців національні надбання різних країн
європейської цивілізації проводиться День Європи. Наша з Вами зустріч
теж присвячена цій події. Скажіть, що Вам відомо про Європу? То ж
спробуємо під час нашої зустрічі дізнатися більше. Саме наша зустріч і
покликана донести до вас багато невідомого, можна сказати, загадкового,
що таїть у собі Європа. Символом Європейського Союзу є синє полотнище
з дванадцятьма зірочками. Спробуємо створити такий символ під час
нашої гри. За кожне правильно виконане завдання ви будете одержувати
зірочку. То ж вирушаємо в подорож.
Учень 1. Усі ви дуже добре знаєте народну гру «Третій зайвий». До
речі, вона в різних державах Європи називається по-різному, але її зміст
схожий.
На дошці ви бачите прикріплені групи слів з певної теми. Серед них
третя назва зайва, тому що вона не стосується Європи. Вам потрібно
назвати зайве слово.
1. Назвати, яка річка не зустрічається в Європі (Амазонка, Дніпро,
Дунай).
2. Столиця якої держави зайва? (Київ, Пекін, Варшава)
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3. Чи всі казкові герої створені європейськими казкарями?
(Карлсон, Дюймовочка, Алі-баба)
4. Який з танців відноситься до неєвропейських? (Вальс, Ча-ча-ча,
Гопак)
5. Гори, яких не знайдете в Європі. (Кордильєри, Карпати, Альпи)
Учень 2. Молодці, добре справилися із завданням і отримуєте ще
одну зірочку. Зараз ми пропонуємо вам відпочити, але в той же час і
довідатися про невідому для вас інформацію. У нас є гарна
«Євроромашка». Але вона незвичайна. У ній таїться деяка інформація.
Запрошуємо учня, який роздасть пелюстки ромашки.
Учень 3. Європейський Союз – це організація, яка об’єднує 27
демократичних європейських країн. Країни, що входять до його складу,
заснували спільні органи управління, яким делегована частина
повноважень, завдяки чому стало можливим приймати рішення з певних
питань, які становлять спільний інтерес на європейському рівні. Ідея
створення цієї організації була задумана для того, щоб більше ніколи не
повторилися масові вбивства та руйнації, що відбувалися під час Другої
світової війни. Вперше цю ідею запропонував Міністр закордонних справ
Франції Роберт Шуман у промові 9 травня 1950 року. Цей день став днем
народження Європейського Союзу і тепер щороку святкується як День
Європи.
Учень 4. Прапор ЄС. Історія створення прапору припадає на 1955
рік. Тоді Європейський Союз існував лише у вигляді Європейського
об’єднання, до якого входило шість країн. Довго йшло обговорення ескізу
прапора. Згодом було прийнято нинішній варіант – коло з 12 золотих зірок
на блакитному тлі. Число зірок не має нічого спільного з кількістю країн –
членів організації. У різних традиціях «12» є символічним числом, що
означає абсолютну досконалість. Це також і кількість місяців року, і
кількість цифр на циферблаті годинника, тоді як коло є ще і символом
єдності.
Учень 1. Європейський гімн. У широкому значенні – це гімн не
лише Євросоюзу, але й усієї Європи. Музика гімну взята з дев’ятої
симфонії, яку Людвіг Ван Бетховен написав у 1823 році.
Учень 2. Європа – Україна . Україна – європейська держава, яка
завжди була своєрідним культурним мостом між Європою та Азією. Вона
розташована на величезній рівнині, що простяглася від Карпатських до
Кавказьких гір. Наша держава межує з європейськими країнами: Польщею,
Словаччиною, Румунією, Угорщиною, Молдовою, Білорусією, Росією. На
її території розташовані Карпатські та Кримські гори. Найвища вершина –
Говерла. Найбільша річка України – Дніпро. Україна завжди славилася
своїми чорноземами, на яких вирощувалися чи не найвищі в Європі врожаї
зернових.
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Учень 3. Україна не входить до Європейського Союзу. Сьогодні ЄС
і Україна мають спільний кордон і як безпосередні сусіди прагнуть
посилювати свою політичну та економічну співдружність. У 2005 році
підписаний спільний План дій. Цей План є важливим новим кроком у
процесі єднання європейських держав). Ви дізналися з даної інформації
багато цікавого і заслуговуєте ще зірочки. Продовжуємо нашу гру.
Пропонуємо вам «Діжечку з запитаннями».
Ваше завдання виймати м’ячики з номерами, а я буду зачитувати
запитання, яке стоїть під ними. Правильні відповіді принесуть вам ще
зірочки.
1. Чи належить США до країн ЄС? (Ні)
2. Коли в Європі відзначається День Європи? (9 травня)
3. Чому на прапорі ЄС завжди 12 зірок? (символ завершеності і
досконалості)
4. Яка німецька автомобільна фірма користується великою
популярністю? (Фольксваген)
5. Моторолер вперше було виготовлено в… (Іспанії)
6. Яка валюта популярна в Європі? (євро)
7. У якій країні випускають машину «Вольво»? ( Швеція)
8. Хто написав казку «Гидке каченя»? ( Андерсен)
9. Назвати столицю Великобританії. (Лондон)
10. Півострів, який за формою нагадує чобіт. (Апеннінський)
11. Найбільша за площею європейська держава. (Україна)
12. Найвища гірська система Європи. (Альпи)
13. Столиця мод. (Париж)
14. У якій країні кожного року проводиться найвідоміша у світі
велогонка «Тур-де-Франс»? (Франція)
15. Якими квітами засівають у Франції поля на честь воїнів, що
загинули в Першій світовій війні? (маками)
16. У якій країні було виведено породу собаки, що характеризується
хоробрістю та вірністю і називається вівчарка.(Німеччина)
17. Яка країна славиться виробництвом годинників, точних
інструментів? (Швейцарія)
18. З якої країни експортують компакт-диски? (Німеччина)
19. Відома футбольна команда Іспанії. (Барселона)
20. Чим славиться Венеція? (щорічні регати на венеціанських
каналах)
21. Яка найменша країна світу знаходиться на території Європи?
(Ватикан)
Вчитель: Ви просто молодці! Одержуєте ще зірочки.
Учень 4. Пропонуємо вашій увазі «Єврокросворд».
1. Гори, які розташовані в Україні, Румунії, Угорщині… (Карпати)
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2. Річка, яка бере початок в Європі, а протікає через Україну і
впадає в Чорне море. (Дунай)
3. Одна з держав, кордони якої межують з Україною (Польща)
4. Прибалтійське місто, у якому кожного року відбуваються пісенні
фестивалі (Юрмала)
5. Одне з морів, що омиває Європу? (Балтійське)
6. Переможець «Євробачення – 2004» (Руслана)
7. Збірна якої країни виграла чемпіонат Європи з футболу в 2004
році (Греція)
8. У якій країні проходив чемпіонат Європи з футболу в 2012 році?
(Україна, Польща)
Ви справжні знавці Європи. Тож одержуйте зірочки.
Учень 1. А я пропоную ще один конкурс. Підібрати відповідності.
Потрібно столиці держав з’єднати з назвами країн, яким вони належать.
Варшава
Чехія
Прага
Австрія
Відень
Польща
Берлін
Україна
Київ
Румунія
Бухарест
Болгарія
Софія
Німеччина
Дякую. За виконане завдання вручаємо зірочки.
Учитель: Чи знаєте ви традиції європейців? Зараз перевіримо. Я
називаю певну традицію чи звичай, а вам потрібно назвати країну, де це
відбувається.
1. Яка квітка є символом Нідерландів? (півонія, тюльпан, фіалка).
2. Як називається птах, що є символом миру? (голуб, лелека,
папуга).
3. Ця країна відома в усьому світі своїми «томатовими боями»:
(Італія, Бельгія, Іспанія).
4. У якій країні на Новий Рік гість повинен принести хоча б
маленький шматочок вугілля? (Німеччина, Великобританія, Україна).
5. На яке свято дітям під подушечку кладуть подарунки, а
непослухам – різочки (Новий рік, Великдень, Святого Миколая).
6. У якій державі популярністю користується бій биків або корида?
(Іспанія, Україна, Австрія).
7. Назвіть східноєвропейську традицію, яка пов’язана з
Великоднем. (розмальовувати писанки, приносити подарунки товаришам,
класти в шкарпетку дітям подарунок).
Як бачите, у нас небагато залишилося одержати зірочок..
Учень 2. Наш заключний конкурс називається «Темна європейська
конячка». У темному ящику знаходяться речі, які необхідно впізнати за
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описом.
1. Ця страва дуже популярна в Італії. Під час приготування в неї
кладуть сир, нарізані овочі, м’ясо чи рибу і заправляють томатним соусом.
(піца)
2. Відома і популярна технічна культура в багатьох країнах Європи.
З неї виготовляють олію. Вона асоціюється в людини з сонцем (соняшник)
3. Цей плід особливо популярний у місті Буньоль у провінції
Валенсія (Іспанія). У серпні тут проводиться незвичайне свято –
«Томатина». Під час його проведення люди закидають один одного
плодами цієї рослини. (помідор).
4. У Центральній Європі найважливішою культурою, яка складає
основу щоденного харчування є … (пшениця)
Учитель: (заключне слово)
Ось ми і переконались з вами, що Європа – батьківщина багатьох
народів, культур, мов, традицій. На все добре! До нових зустрічей.
Мішина Л. П.
РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ГАРМОНІЙНОМУ РОЗВИТКУ
ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ
Фізичне виховання – складова частина загальної культури
суспільства, що спрямована на зміцнення здоров`я, розвиток фізичних,
морально-вольових та інтелектуальних здібностей з метою гармонійного
формування її особистості та розвитку активної життєдіяльності.
Метою викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» та
«Фізична культура» є формування у студентів стійкою мотивації що до
збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки,
гармонійний розвиток природних здібностей і психічних якостей,
використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу
життя.
Сучасні умови життя пред’являють високі вимоги щодо рівня
фізичного розвитку, працездатності, захисним силам людини, його
здоров’ю. Тому роль фізичного виховання, фізичної культури неухильно
зростає. Основна роль у фізичному розвитку та фізичній підготовці
молодого покоління належить фізичному вихованню.
Фізичний розвиток – це процес становлення та змінювання
біологічних форм і функції організму людини, які відбуваються під
впливом умов життя та виховання. Він залежить від двох основних
факторів – спадкоємності й впливу навколишнього середовища. Однією з
основних закономірності росту і розвитку молодої людини є неперервність
й нерівномірність цих процесів. Тому якісні та кількісні зміни в організмі
відбуваються поступово. У вікові фізіології виділяють такі закономірності:
випереджаючи розвиток, системогенез, надійність функціональних систем,
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критичні періоди, реактивність та резистентність, акселерацію, які
обов’язково треба ураховувати в організації та проведені фізичного
виховання.
Фізичне виховання – це важливий засіб фізичного, соціального та
духовного розвитку студентської молоді. Воно надає послідовне
формування фізичної культури особистості, фахівця відповідного рівня
освіти.
Фізичне виховання – це система соціально-педагогічних засобів, яка
направлена на:
– зміцнення здоров’я, удосконалення фізичного розвитку, статури
та загартування організму;
– формування системи з фізичної культури та здорового способу
життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному
фізичному вихованні;
– сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку
організму, профілактиці захворювань, забезпечення високого рівня
фізичного стану, працездатності;
– оволодіння системою практичних умінь і навичок занять
основними видами та формами раціональної фізкультурної діяльності,
розвиток й удосконалення психофізичних можливостей, якостей,
властивостей особистості;
– набуття фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і
професійно – прикладної фізичної підготовленості;
– формування у молоді санітарно-гігієнічних навичок організації
труда та розумного відпочинку, правильного чергування розумових занять
з фізичними вправами та практичною діяльністю;
– на виховання моральних, вольових та естетичних якостей
особистості;
– сприяння розвитку інтелекту молодої людини.
Фізичне виховання має суспільно-педагогічний напрямок, воно
зумовлено різними суспільними явищами та органічними зв’язками з
розумовим, моральним, естетичним та фізичним розвитком особистості.
Людина – це єдина цілісна особистість і вона взаємозв’язана з
навколишнім середовищем, умовами життя.
Фізична культура в житті суспільства виконує ряд важливих
функцій: розвиваюча, освітня, оздоровча-гігієнічна та загальнокультурна.
Розвиваюча функція складається в удосконаленні усіх фізичних
можливостей людини, включаючи розвиток м’язової та нервової систем,
психічних процесів, гнучкості та стрункості тіла, здібності орієнтуватися у
просторі в екстремальних ситуаціях, адаптуватися до змін умов
середовища.
Виховна функція фізичної культури направлена на укріплення
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витривалості і виховання цінних моральних якостей: упевненості,
рішучості, волі, сміливості і мужності, здібності перешкоди, почуття
колективізму, дружби.
Освітня функція укладається в тому, щоб збагатити молодь
системою знань щодо сутності та суспільного значення фізичної культури і
спорту, ознайомити з теорією та історією розвитку різних видів фізичної
культури і спорту.
Оздоровча-гігієнічна функція проявляється в активізації та
покращенні діяльності всіх фізіологічних систем в організми людини під
впливом систематичних занять фізичною культурою і спортом, зміцнені
здоров’я, підвищення опору організму до несприятливих факторів
внутрішнього та зовнішнього середовища.
Загальнокультурна функція зв’язана із залученням молоді до
світових досягнень фізичної культури і спорту, вивченням культурних
джерел виникнення різних видів фізичної культури і спорту,
удосконаленням зовнішньої культури поведінки.
Під впливом фізичних навантажень відбуваються суттєві зміни
практично усіх функціональних системах і органах організму людини.
Змінюючи характер тренувальних навантажень, можливо впливати на
течію адаптаційних і закріплювати, таким чином, різні органи і системи,
розвивати важливі фізичні якості. Позитивні зміни в організми людини при
систематичних заняттях фізичними вправами відбуваються в результаті:
– удосконалення рухових якостей м’язів: спритності, сили,
швидкості, витривалості, розвитку рухової активності і координації руху;
– підсилення діяльності серцево-судинної та дихальної систем;
– збільшення загального об’єму крові, що циркулюється,
підвищення числа еритроцитів та отримування гемоглобіну;
– поліпшення властивості нервових процесів;
– розвитку м’язової системи;
– підвищення тонусу центральної нервової системи;
– поліпшення кровообігу м’язових волокон;
– нормалізації обміну речовин в організмі;
– позбавлення від зайвої ваги при систематичних заняттях;
– розвитку адаптаційних здібностей організму;
– профілактиці гіподинамії;
– поліпшення функціонального стану в організму позитивного
впливу на самопочуття, настрій, працездатність;
– загартовування організму.
Висновок. Фізичне навантаження повинно бути індивідуальним – з
урахуванням віку, статі, загального стану здоров’я, фізичних можливостей.
У поєднанні з нормами здорового способу життя фізична культура
забезпечує практичне рішення питання щодо зберігання і укріплення
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здоров’я. Фізична культура сприяє фізичному розвитку і поширенню
фізичних можливостей, впливає практично на всі сторони життєдіяльності
людини: розвиває духовно-моральні якості особистості, підсилює
мотивацію її саморозвитку, здійснює її суспільну адаптацію, допомагає
адекватно реагувати на стресові фактори зовнішнього середовища
загартовує, підвищує витривалість і працездатність, забезпечує збереження
та укріплення здоров’я сприяє можливому усуванню можливому
функціональними відхилень у фізичному розвитку, ліквідації залишкових
явлень після перенесеної хвороби і травм.
Милютинова М. Ф.
МЕТОД КОНТРОЛЮ У РОБОТІ МЕТОДИСТА ЗАКЛАДУ
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Якість та результати навчально-виховного процесу закладів
позашкільної освіти (ЗПО) залежать насамперед від теоретичної
підготовки, педагогічної та методичної майстерності керівника гуртка.
Підвищенню фахової підготовки педагогічних працівників у ЗПО
допомагає спеціальна методична робота, яка дає змогу молодим
керівникам
гуртків
опановувати
педагогічну
майстерність,
ознайомлюватися зі здобутками психолого-педагогічних предметів і
методик їх викладання, вивчати і впроваджувати прогресивний
педагогічний досвід, вдосконалювати навички самоосвітньої роботи.
Методист ЗПО забезпечує надання керівнику гуртка кваліфікованої
допомоги з теорії та практичної діяльності.
Основна робота методиста – це допомогти педагогу ЗПО розкрити
свої таланти, надати йому кваліфікаційну допомогу як у питаннях теорії,
так і в практичній діяльності у підвищенні результативності його
педагогічної праці.
З метою підвищення професійної кваліфікації та методичної
майстерності педагог проходить атестацію, під час якої він розказує про
свою майстерню, показує як проводить заняття гуртка, ділиться своїм
напрацьованим досвідом з іншими керівниками гуртка.
Пріоритетні напрями методичної діяльності:
– аналіз і прогнозування ситуації з позашкільною роботою в
кожному населеному пункті;
– надання практичної та методичної допомоги шляхом виїздів на
місця;
– організація і керування інноваційними процесами в ЗПО;
– розвиток широких контактів з органами місцевої влади,
громадськими організаціями, установами та ін. [2, с. 77].
У наш час вимоги до сучасного педагога швидко змінюються і
ускладняються. Виходячи з цього методичним службам ЗПО треба більше
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працювати над формуванням позитивного іміджу фахівців обласних,
міських закладів позашкільної освіти. Важливу роль у цьому мають
відігравати форми роботи, які спонукатимуть до творчості та пошуку
нестандартних рішень. Найбільш продуктивними з них є: методичні
об’єднання, семінари-практикуми, заняття проф. майстерності, круглі
столи ділового спілкування, дні творчої ініціативи, школи професійної
майстерності, усні журнали та багато ін. В їх програму можна включити не
тільки консультації, але й аналізи ситуації у позашкіллі області,
ознайомлення з друкованими методично-педагогічними матеріалами,
фаховими періодичними виданнями, огляди та перегляди нових
надходжень, що надійшли до фонду обласного (міського) закладу
позашкільної освіти. Необхідно включити в програму семінарських занять
практикуми, тренінги, майстер-класи та стажування.
Під час даних занять фахівці отримують різноманітні консультації,
відкривають нову для себе інформацію, виконують домашні, практичні
заняття тощо.
Нинішні зміни в структурі і змісті сучасної освіти вимагають
пошуку інноваційних підходів до діагностування методичної роботи з
педагогічними кадрами, яка б успішно працювала в систематичному
режимі оновлення й розвитку, базувалася на наукових засадах, сприяла
підняттю рівня загально дидактичної, методичної, технологічної і
психологічної підготовки педагогів до підвищення якості навчальновиховного процесу, забезпечувала розвиток творчого потенціалу
педколективів [1, с. 3].
Внутрішній контроль стану гурткової роботи.
Контроль – одна з основних функцій внутрішнього управління,
спрямована на одержання інформації про стан навчально-виховного
процесу та його результативності.
Мета контролю – визначити наявність і схарактеризувати характер
відхилень, а також вивчити прогресивний досвід із даної проблеми.
Реалізуючи цю мету, методисти закладів позашкільної освіти здійснюють
своєрідний вид діяльності зі збору інформації, її первинного аналізу та
встановлення факту наявності відхилення в діяльності колективу або його
окремих членів від запланованої моделі.
Контроль має бути регулятором навчально-виховного процесу:
своєчасним, ретельним, об’єктивним та неформальним. Саме він
забезпечує розв’язання трьох важливих завдань:
– виявлення відхилень фактичних результатів навчання від
очікуваних;
– з’ясування причин розходження мети та результатів навчання;
– визначення змісту регулюючої діяльності щодо зведення до
мінімуму наявних відхилень [3, с. 3].
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Методи контролю:
1. Індивідуальна бесіда (з керівниками гуртків, їхніми колегами,
гуртківцями, батьками).
2. Вивчення документації (журналів гурткової роботи, щоденних
планів (конспектів) гурткових занять, програм та планів гуртків, журналів
з техніки безпеки, розробок відкритих гурткових занять та виховних
заходів. А також документації щодо організації та проведення виховних
заходів; тематичних папок, дидактичного, наочного матеріалу; розробок
нетрадиційних занять; документації з охорони праці, безпеки
життєдіяльності; документації роботи з батьками; матеріалів, що
висвітлюють роботу самоврядування, папки перспективного педагогічного
досвіду, відгуків про роботу колег, методичного зошита керівника гуртка
тощо.
3. Фронтальне і поточне анкетування керівників гуртків.
4. Інтерв’ювання.
5. Діагностичне анкетування.
6. Анкетування гуртківців, батьків.
7. Психолого-педагогічні спостереження за роботою керівників
гуртків (заняття гуртків, виховні масові заходи).
8. Підсумкова бесіда за результатами навчально-виховного процесу.
9. Проведення
адміністративно-рейтингового
тестування
та
оцінювання рівня діяльності керівників гуртків.
Види внутрішнього контролю:
1. Попереджувальний – ознайомлення із щоденним планом роботи
гуртка.
2. Документальний – перевірка журналів гурткової роботи,
щоденних планів-конспектів гурткового заняття, ведення необхідної
документації роботи гуртка.
3. Оглядовий – знайомство з роботою молодих педагогів.
4. Персональний – вивчення системи роботи педагога, що
атестується.
5. Тематичний – відвідування занять гуртків, виховних заходів із
метою оцінки ефективності методів навчання і виховання, вибраних форм
заняття гуртка та ін.
6. Епізодичний – відвідування занять гуртка, виховних заходів із
метою перевірки готовності керівника гуртка до їх проведення.
7. Цільовий – відвідування занять гуртка, виховних заходів із метою
вивчення педагогічної майстерності педагога, сформованості знань, умінь,
практичних навичок гуртківців.
8. Адміністративний – під час вивчення питання, що виноситься на
розгляд педагогічної і методичної рад.
9. Фронтальний – вивчення системи роботи педагога. занять гуртка
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(розвиток мислення, уваги, пам’яті, волі, творчості, допитливості тощо).
10. Взаємний – відвідування занять педагогами у присутності
адміністрації.
11. Фрагментарний – відвідування занять, виховних заходів із
метою втілення у практику роботи рішень педагогічних рад, методичних
рекомендацій тощо.
12. Паралельний — відвідування занять у 2–3-х однопрофільних
гуртках, в однакових вікових групах, але в різних педагогів [2, с. 5].
Відвідування занять гуртка планується і доводиться до відома
всього колективу. Воно відображене в річному або місячному плану
роботи, графіку внутрішнього контролю. Таке планування знімає, перш за
все, стресовий стан педагога, виключає конфліктні ситуації. Крім того,
дозволяє кожному керівнику гуртка, враховуючи свої можливості, краще
підготуватися до заняття гуртка, проявити себе з кращого боку. У підсумку
це позитивно впливає на навчально-виховний процес, створює можливості
якісного викладання і навчання. Серйозну увагу необхідно приділяти
аналізу відвіданих занять гуртків. Перевагу надавати науковому аналізу
занять. Для цього необхідно спланувати відвідування навчальних занять,
ретельно підготуватися до нього, накреслити основні етапи своєї
діяльності [3, с.5].
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Моцейчук Е. А., Маторина Н. М.
О ДИДАКТИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
ПО ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (на примере лингвистических разминок)
Под структурой учебного занятия понимаем его внутреннее
строение, последовательность отдельных этапов. Преподаватель сегодня
свободен в выборе структуры занятия, лишь бы она обеспечивала высокую
результативность обучения и воспитания. При этом очень важным
компонентом структуры занятия был и остаётся его начальный этап, т. н.
«организационный момент» [4].
Опыт показывает, что очень полезным и целесообразным началом
занятия по русскому языку могут стать лингвистические разминки (от 3 до
5 минут). Почему именно лингвистическая разминка и что эта разминка
дает для занятия?
Лингвистика как наука формирует языковое мышление
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обучающихся, необходимое для изучения не только русского, но
иностранных языков. Выработка единых подходов к изучению разных
языков способствует более глубокому проникновению в суть языковых
явлений. Языковые задания легко «увязывать» с текущим материалом по
русскому языку. Это необходимо, чтобы «пятиминутки» не выглядели
чем-то искусственным, инородным на занятии. Занимательность, игровой
элемент не должны отвлекать от главного – изучения конкретной темы.
Итак, лингвистическая разминка помогает преподавателю быстро и
эффективно организовать начальный этап занятия, способствует
активизации познавательной деятельности наших воспитанников –
учащихся общеобразовательных заведений, студентов педагогических
вузов, повышает интерес к русскому языку – этой чрезвычайно важной и
необходимой учебной дисциплине [3; 4].
Мы показали важность и необходимость языковой разминки в начале
занятия. А в какой форме она может проходить?
Формы проведения лингвистических разминок:
• буквенные и цифровые диктанты;
• виды грамматических разборов;
• выборочный диктант;
• диктант с последующей проверкой и выполнение заданий;
• орфоэпические упражнения
• осложненный словарный диктант;
• словарный комментированный диктант;
• решение мини тестов;
• упражнения с лексическими явлениями русского языка;
• упражнения на отработку речевых и стилистических норм языка
и мн. др.
Предлагаем в качестве примера лингвистической разминки
минитестирование на тему «Насколько велик ваш словарный запас?» [1; 2].
1. Что такое сюзерен?
а) вышестоящий феодал в средневековье;
б) помощник повара в ресторане;
в) поставщик продуктов производства;
г) проигравший кандидат на выборах.
2. Что такое каподастр?
а) прищепка для струн;
б) реестр землепользователей;
в) спортивная капа для игры в регби;
г) существо из славянской мифологии.
3. Что такое абулия?
а) безволие, отсутствие желаний;
б) страна на юге Африки;
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в) сумка для переноски животных;
г) фантастический мир романов Джона Р. Р. Толкина1.
4. Что такое рецессия?
а) аллергическая реакция на цитрусовые;
б) медленный спад производства;
в) редкое заболевание головного мозга;
г) сдача экзаменов для аспирантов.
5. Что такое троллинг?
а) издевательства при общении в Интернете;
б) манера вызывающе одеваться;
в) навязчивое желание сидеть под мостами;
г) неумение ограничивать себя в еде.
6. Что такое цугцванг?
а) вид южнокорейских скоростных поездов;
б) вынужденный ход в шахматах;
в) немецкая пивная кружка;
г) самое крупное цунами в истории.
7. Что такое балисонг?
а) музыкальное направление 60-х в Америке;
б) паркет для занятий бальными танцами;
в) складной нож-бабочка;
г) трос для крепления балласта на воздушных шарах.
8. Что такое трейдер?
а) водитель троллейбуса в США;
б) рекламный ролик кинофильма;
в) участник биржевых торгов;
г) человек, незаконно захвативший пустующую территорию.
9. Что такое ламбрекен?
а) то, на что вешают одежду в магазинах;
б) украшение для штор;
в) человечек с горшочком золота;
г) швейный инструмент.
10. Что такое амперсанд?
а) военный разведчик;
б) графический символ;
в) лекарство от депрессии;
1

Джон Ро́ нальд Ру́ эл То́ лкин англ.
(
John Ronald Reuel Tolkien; 3 января
1892 года, Блумфонтейн, Оранжевая Республика – 2 сентября 1973 года, Борнмут,
Англия) – английский писатель и поэт, переводчик, лингвист, филолог. Профессор
Оксфордского университета. Наиболее известен как автор классических произведений
«высокого фэнтези»: «Хоббит, или Туда и обратно», «Властелин колец» и
«Сильмариллион».
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г) частный предприниматель.
11. Что такое пипидастры?
а) азиатские специи;
б) полевые цветы;
в) помпоны девушек из группы поддержки;
г) щетки для смахивания пыли.
12. Что такое демпинг?
а) пинг-понг, в который играют 4 человека;
б) продажа товаров по заниженной цене;
в) строительство ускоренными темпами;
г) экстремальный вид спорта.
[Правильные ответы: 1 а; 2 а; 3 а; 4 б; 5 а; 6 б; 7 в; 8 в; 9 б; 10 б; 11 в,
г; 12 б].
Далее в зависимости от темы занятия строится последующая работа
с предложенным для лингвистической разминки материалом, например:
1) сделать
фонетический,
лексический,
морфемный,
морфологический и т. д. разбор слов;
2) составить из предложенных слов связный рассказ;
3) составить из предложенных слов кроссворд;
4) придумать задания поисковой направленности;
5) оформить словарик (тип – по указанию преподавателя) из данных
слов, например, энциклопедический:
Абули́ я, -и, ж. (др.-греч. ἀ- – отрицательная частица и βουλή –
воля) – медицинский термин из области неврологии и психиатрии,
обозначающий состояние патологического отсутствия воли, при котором
пациент не способен выполнить действие, необходимость которого
осознаётся, не способен принять необходимое решение. При данном
состоянии больные ощущают отсутствие желаний (частичное или полное)
ко всякой деятельности. Абулия по уровню снижения мотивации
находится между более лёгким состоянием апатии и более тяжёлым
состоянием акинетического мутизма. Менее тяжёлым состоянием
понижения волевой активности является гипобулия. Абулия встречается
при многих неврологических и психических расстройствах: при
шизофрении, депрессии, болезни Паркинсона, болезни Хантингтона,
болезни Пика, деменции, после инсульта, нейроинфекций, токсических
поражений мозга, травмы головы. Абулия также бывает и врождённой, при
глубоких степенях умственной отсталости, и характерна для торпидной
(апатической) олигофрении.
Амперса́ нд, -а, м. (иногда – амперсе́ нд; англ. ampersand) –
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графический знак &. Он является логограммой1, заменяющей союз «и», и
возник как лигатура букв et (с лат. – «и»). В русском языке: союз «и» сам
по себе короткий, и сокращение ему не нужно. Поэтому в СССР амперсанд
ограниченно применялся в научно-технической документации для
обозначения логической операции «и» (например, для логических
элементов «И» в электрических схемах).
Балисо́ нг, -а, м. (таг. balisong), стальная бабочка, нож-бабочка.
Складной нож с клинком, скрываемым в сложенном положении в рукояти,
образованной двумя продольными половинками с П-образным сечением,
шарнирно соединенными с хвостовиком клинка. При открывании
половинки рукояти совершают оборот на 180 градусов в противоположные
направления относительно клинка, обнажая клинок и, соединяясь, образуя
рукоять. Балисонг рассчитан на инерционное открывание, опытный
человек может открыть нож взмахом одной руки, держащей нож. Своё
разговорное название – нож-бабочка – он получил от траектории движения
рукояток при открывании, напоминающей вращательное движение
крыльев бабочки.
Де́ мпинг, -а, м. (от англ. Dumping – сброс) – продажа товаров и
услуг по искусственно заниженным ценам. Демпинговые цены
существенно ниже рыночных цен, а иногда даже ниже, чем себестоимость
товара или услуги. Демпинг проводится с различными целями:
проникновение или укрепление на новом рынке, вытеснение конкурентов.
Демпинг осуществляется государством и/или компаниями в расчёте на
возмещение в будущем текущих убытков, когда за счёт демпинга будет
достигнуто желаемое положение на рынке. Однако довольно часто и
фирмы, и государство прибегают к демпингу как к разовому мероприятию:
монетизируют складские запасы, реализуют неликвидную продукцию; при
острой и срочной потребности в денежных средствах, когда существует
угроза больших убытков, чем потери при демпинге. В некоторых странах
демпинг считают негативным явлением и борются с ним, применяя
антидемпинговые законы.
Капода́ стр, -а, м. Зажим, использующийся в струнно-щипковых
инструментах (гитара, балалайка, мандолина) для высотной транспозиции
путём искусственного укорачивания звучащей части струн. Каподастр –
частный случай скордатуры, издавна применяемой на многих струнных
инструментах.
Ламбреке́ н, -а, м. (фр. lambrequin) – горизонтальная декоративная
драпировка, расположенная в верхней части шторной композиции, проёма
1

Логогра́ мма, или логогра́ ф, – графема, обозначающая слово или морфему.
Противопоставлена фонограмме, которая может выражаться фонемой или комбинацией
фонем, и детерминативом, который определяет грамматические категории.
Логограммы также известны как «идеограммы» или «иероглифы».
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окна или двери в виде короткого декоративного элемента во всю ширину
карниза. Часто выполняется из плотной плиссированной ткани,
посаженной на бандо, может иметь дополнительные декоративные
элементы в виде кистей, воланов, ритмически расположенных вырезов,
например, в виде зубцов. Как правило, ламбрекены размещают поверх
штор, к которым и крепятся. Возможен также крепёж к карнизу. Высота
классического ламбрекена составляет 1/5 или 1/7 длины самой шторы.
Нередко ламбрекены размещают над кроватью или картиной: такой
элемент называется балдахин.
Пипидастр, -а, м. (от англ. PP → аббревиатура от polypropylene
‘полипропилен’) + duster ‘метёлка’). 1) Разг. Китайская разноцветная
метелка для смахивания пыли. 2) Проф. Помпон для чирлидинга1 – вид
спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы,
гимнастика, акробатика).
Реце́ ссия, -и, ж. (от лат. Recessus – отступление) – в экономике (в
частности, в макроэкономике) термин обозначает относительно
умеренный, некритический спад производства или замедление темпов
экономического роста.
Сюзере́ н [сэ, зэ], -а, м. (фр. Suzerain от старофр. suserain) – тип
крупного феодального правителя, власть которого основана на вассальном
подчинении ему более мелких феодалов, получавших от сюзерена право на
часть земли (феод) в его владениях. Система сюзеренитета – вассалитета,
так называемая «феодальная лестница» (отмена принципа «вассал моего
вассала не мой вассал»), существовала на территории Франции.
Тре́ йдер, -а, м. (Трэ́ йдэр, от англ. Trader – торговец) – торговец,
действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль
непосредственно из процесса торговли. Обычно подразумевается торговля
ценными бумагами (акциями, облигациями, фьючерсами, опционами) на
фондовой бирже. Трейдерами также называют торговцев на валютном
(форекс) и товарном рынках (например, «зернотрейдер»). Торговля
осуществляется трейдером как на биржевом, так и на внебиржевом
рынках. Не следует путать трейдера с другими торговцами, которые
проводят сделки по заявкам клиентов или в их интересах (дилер, брокер,
дистрибьютор). Трейдинг – непосредственная работа трейдера: анализ
текущей ситуации на рынке и заключение торговых сделок.
Тро́ ллинг, -а, м. Форма социальной провокации или издевательства в
сетевом общении, использующаяся как персонифицированными
участниками, заинтересованными в большей узнаваемости, публичности,
эпатаже, так и анонимными пользователями без возможности их
1

Распространено написание черлидинг, отступающее от правил англо-русской
практической транскрипции; англ. cheerleading, от cheer [ʧɪə] – одобрительное,
призывное восклицание и lead [liːd] – вести, управлять.
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идентификации. Прямую аналогию из обычной жизни для явления
троллинга подобрать нелегко. Ближайшие понятия – это искушение,
провокация и подстрекательство, то есть сознательный обман, клевета,
возбуждение ссор и раздоров, призыв к неблаговидным действиям.
Цугцва́ нг, -а, м. (нем. Zugzwang «принуждение к ходу») – положение
в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его
позиции. В настоящее время термин употребляется не только в шахматах,
но и в других видах спорта (бильярд, кёрлинг), в азартных и настольных
играх (нарды, карточные игры), а также во многих других областях, и даже
в быту. Например, в значении, когда любое действие или бездействие все
равно приведёт к ухудшению ситуации, то есть «делать нельзя и не делать
нельзя». При цугцванге у одной из сторон или у обеих сразу (взаимный
цугцванг) нет полезных или нейтральных ходов, и передвижение любой из
фигур ведёт к ухудшению оценки собственной позиции (в строгом
понимании – к ухудшению результата).
Все перечисленные виды лингвистических разминок способствуют
развитию активности студентов, повышению ответственности за
выполнение учебного труда, воспитанию у них интереса к русскому языку,
желанию и умению трудиться, если виден хороший результат.
Разумеется, в одних тезисах невозможно описать все полезные
советы. Мы уверены, что творчески работающие преподаватели смогут не
только применить предложенные в тезисах задания для лингвистических
разминок, но и усовершенствовать их. Желаем вам успехов в мире слов, в
мире знаний!
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Наріжна Л. М.
АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Акмеологічний підхід у підготовці студентів у вивченні іноземних
мов створює методологічну стратегію, що базується на теорії акмеології,
метою якої є створення умов для продуктивного професійного розвитку і
саморозвитку творчої індивідуальності фахівця за допомогою
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іноземної мови.
Акмеологія – це наука про досягнення людиною найвищих вершин
у життєдіяльності та самореалізації творчого потенціалу, який є основою
загальнолюдських потенційних можливостей [2, с. 5]. Основне завдання
акмеологічних технологій – сформувати та закріпити в самосвідомості
людини затребувану необхідність у самосвідомості, саморозвитку й
самореалізації, що дозволяють спеціальними прийомами та техніками
самоактуалізувати особистісне та професійне «Я» [3].
До найефективніших акмеологічних технологій викладання
іноземної мови у ВНЗ можна віднести ігрову, тренінгову та метод
проектів.
Ігрові технології створюють можливість для багаторазового
повторення мовного образу в умовах, максимально наближених до
реального мовного спілкування з властивими йому ознаками: емоційністю,
спонтанністю, цілеспрямованістю.
З’ясовано, що в навчанні іноземної мови високу ефективність
мають комунікативні ігри, в яких, зазвичай, використовуються прийоми
комунікативної
методики.
Учасники
таких
ігор
розв’язують
комунікативно-пізнавальні завдання засобами іноземної мови. У
методичному сенсі комунікативна гра постає навчальним завданням, яке
охоплює мовні, комунікативні та діяльнісні складові. У свою чергу,
комунікативне завдання зумовлює обмін інформацією між учасниками гри
у процесі спільної мовленнєвої діяльності.
Таким чином, комунікативна гра вводиться у навчальний процес як
творче навчальне завдання з метою створення реальних умов для прояву
мисленнєвої діяльності студентів. Це сприяє формуванню та розвитку їхніх
інтелектуальних та комунікативних умінь, а звідси виникає підґрунтя для
реалізації особистісного потенціалу студентів.
Технологія організації й проведення навчальних ігор у ВНЗ
повинна відповідати наступним вимогам:
1) ураховувати комунікативний підхід до навчання;
2) висвітлювати інтеркультурне тло гри;
3) організувати діяльність викладача щодо підготовки гри.
Параметри ігрової діяльності мають опиратися на дидактичний
потенціал гри; мовленнєві уміння; країнознавчу основу гри; комунікативну
спрямованість; соціальну форму, правила поведінки й сукупність
дидактичних засобів (зокрема, робочі комплекти матеріалів, довідкова
література) [4].
Отже, ігрова технологія забезпечує єдність емоційного та
раціонального у навчанні. Ігри відповідають природним бажанням
учасника, є унікальним засобом навчання без примусу, підвищують інтерес
до учбових занять. Ігрові взаємодії передбачають неформальне
275

Перспективні напрямки сучасної науки та освіти. Випуск 10. Ч. 1

спілкування, що дозволяє учасникам розкрити свої особисті якості,
підвищують їх самооцінку. За допомогою ігор можна зняти психологічну
втому та мовний бар’єр. Безперечно, головною перевагою ігор є
колективна форма роботи та створення доброзичливої атмосфери і ситуації
успіху для студентів.
Тренінгові технології розглядають як багатофункціональне
навчання, засноване на цілеспрямованому, комплексному та відносно
тривалому використанні сукупності вправ групової роботи (дискусій,
ситуативних вправ тощо), що ґрунтуються на активній діалогічнополілогічній взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу та
спрямовані на створення ситуацій успіху, активізацію мовленнєвої
діяльності студентів, рефлексії, високого рівня мотивації [5].
Характерними рисами тренінгів є:
– чітко визначена група учасників (зазвичай 10–15 осіб);
– єдність часу, місця та дії: спілкування за принципом «тут і зараз»,
без домашніх завдань або попередньої підготовки;
– активність учасників групи та їхній особистий досвід, а не
інформація, отримана від викладача;
– спрямованість не лише на формування знань, а й на розширення
практичного досвіду учасників та групи в цілому.
Тренінг з іноземної мови дає учасникам змогу не лише почути
думку викладача чи подивитися на таблиці та схеми, а й практично
застосувати отримані знання, перетворивши їх на вміння.
Тренінгові форми навчання мають такі переваги: активність групи;
поєднання інформації та емоційного ставлення до неї; підвищення рівня
мотивації; здатність групи до колективного мислення та прийняття рішень;
практична перевірка та закріплення отриманих знань.
Як акмеологічна технологія метод проектів є сукупністю
дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю
сутністю, що поєднує в собі різноманітні прийоми, операції, спрямовані на
досягнення дидактичної мети через детальну розробку певної проблеми,
яка повинна завершитися реальним, практичним результатом, оформленим
у той або інший спосіб.
Є. Полат відзначав, що метод проектів передбачає визначену
сукупність навчально-пізнавальних засобів та дій студентів, які
дозволяють вирішити ту чи іншу проблему в результаті самостійних
пізнавальних дій та припускають презентацію цих результатів у вигляді
конкретного продукту діяльності [6].
Метод проектів завжди спрямовується на індивідуальну або
групову самостійну роботу студентів, яку вони виконують упродовж
певного періоду часу. В проектній методиці завжди передбачається
розв'язання конкретної проблемної ситуації, що, з одного боку, вимагає
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застосування комплексної сукупності методів і засобів навчання, а з
іншого, – узагальнення знань, умінь і навичок із різних галузей науки й
техніки [6].
У проектній роботі студенти залучаються в створену педагогом
пошукову навчально-пізнавальну діяльність. Використання проектних
технологій робить можливим формування та розвиток пошуководослідницьких,
комунікативних,
технологічних,
інформаційних
компетенцій, формує креативність, стимулює інтелектуальну активність,
розвиває комунікативні вміння, допомагає формувати міжпредметні
зв’язки,
вчить
використовувати
інформаційно-телекомунікаційні
технології при вивченні іноземної мови, допомагає оволодіти навичками
роботи в групі, формує соціальну мобільність.
Проектна методика навчання іноземної мови передбачає
послідовну, логічну та структуровану діяльність, яка реалізовується у
декілька етапів: підготовчий, організаційно-виконавчий, презентаційний та
підсумковий.
Головним завданням викладача у процесі будь-якого проекту є
створення таких педагогічних умов, які б мотивували студента до
пошуково-дослідної діяльності, стимулювали його до вдосконалення
іншомовної компетентності, а також відображали особисті наміри та
інтереси. Універсальність та функціональність проектного методу
навчання студентів іноземної мови відображається у залученні різної
кількості студентів та їх рівня підготовки (від низького до високого);
використання міжпредметних зв’язків (обмін знаннями зі суміжних
дисциплін). Крім того, все це підвищує мотивацію студентів, оскільки в
даному випадку вивчення мови стає не ціллю, а засобом створення
кінцевого продукту діяльності. Навіть найслабші студенти можуть
проявити себе тут в повній мірі, виконуючи посильні для них завдання, і, в
результаті, кожен студент робить свій внесок у створення проекту.
Розвиток мовленнєвих здібностей є прерогативою навчання
іноземних мов, які необхідно удосконалювати на кожному етапі
навчальної діяльності. Цілі та завдання проекту реалізуються у ході
діяльності студентів та під успішним керівництвом викладача, тому
проектну діяльність можна розцінювати як науково-дослідну роботу
студентів, де викладач виконує лише роль наставника. Метод проектів як
самостійна робота сприяє отриманню досвіду дослідницької навчальнопізнавальної діяльності, розвитку умінь збирати, аналізувати,
репродукувати інформацію, відображає творче самовиявлення студента та
формує позитивну мотивацію студента до вивчення іноземних мов як
засобу міжкультурної комунікації [7].
Таким чином, вище проаналізовані акмеологічні технології
викладання іноземної мови у вищій школі дозволяють значно збільшити
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час мовної практики на заняттях для кожного студента, досягти належного
засвоєння матеріалу усіма учасниками групи, вирішити різні виховні та
розвиваючі задачі. Використання акмеологічного підходу спонукає
викладача до постійної творчості, самовдосконалення,професійного та
особистого росту і розвитку. Отже, використання в педагогічному процесі
акмеологічних технологій є необхідною умовою оптимального розвитку і
студентів, і викладача.
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Непран А. С., Маторина Н. М.
ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПОДТВЕРЖДЕНИИ
АКТУАЛЬНОСТИ ТЕМЫ КУРСОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Курсовое, дипломное или магистерское исследования – важный
элемент учебного процесса: они являются действенной формой проверки
знаний студентов, выявления общей и педагогической подготовки
студентов, их умения анализировать теоретические работы по своей
специальности, обобщать педагогическую практику.
Значение курсовой, дипломной или магистерской работы состоит в
том, что в процессе их выполнения студент не только закрепляет,
расширяет полученные при обучении знания и обобщает практические
материалы преддипломной практики, но и демонстрирует уровень
профессиональной подготовки. Цель этих видов работ – привить
студентам интерес к научному исследованию, способствовать глубокому
овладению профессиональными знаниями [2].
В процессе выполнения курсовых, дипломных или магистерских
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работ возникает целый ряд практических задач, одной из которых является
необходимость доказательства актуальности темы исследования.
Актуальность темы исследования – это обязательная часть введения
к работе. Если тема работы не актуальна, то ее освещение не имеет
смысла, и такая работа не будет зачтена. Поэтому студент должен
обосновать, аргументировать, почему тема исследования важна в данный
момент времени для решения данной проблемы.
В данных тезисах речь идет об одном из вариантов доказательства
актуальности темы курсовой работы «Термины родства в современном
русском языке» – экспериментальном.
Несколько слов о самой лексико-семантической группе терминов
родства. Напомним, что лексико-семантическая группа – это
«совокупность слов, относящихся к той же части речи, объединенных
внутриязыковыми связями на основе взаимообусловленных и
взаимосвязанных элементов значения» [1, с. 99].
Лексико-семантическая группа терминов родства определяется в
научной литературе как замкнутая и устойчивая, характеризующаяся
четкой семантической структурой каждой единицы. Однако в связи с
возникновением новых типов родственных отношений появляется
необходимость в расширении этой лексико-семантической группы и в
реорганизации семантической структуры ее членов. Так, можно выделить
и такие термины родства, которые можно назвать относительно новыми.
Для этого следует разбить их на такие группы:
– наименование
формы
брачных
отношений,
называемой
фактическим браком, и происходящие от неё слова: гражданский муж,
гражданская жена, сожитель, сожительница и проч.;
– родственные отношения после распадения брака (развода) имеют
свои наименования: бывший муж, бывшая жена, бывший зять, бывшая
невестка и т. п.;
– лица, в разное время вступавшие в брак с одним и тем же
партнером, могут осознавать себя родственниками: первая жена, первый
муж, вторая жена и т. д.
Единый набор терминов родства пока не установлен. Различают
родство:
– реальное, устанавливаемое в результате действительных
генетических связей: кровное (мать) – и юридически закрепленное
браком: некровное, свойственное (муж), условное (приемная мать,
мачеха) и искусственное (крестная мать);
– родство по прямой линии (родители и дети) и по боковой линии
(братья и сестры, дядья и племянники);
– по восходящей (правнук, внук, сын, отец, дед, прадед) и
нисходящей линии (прадед, дед и т. д.);
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– ближайшее (отец, сын) и дальнейшее (дядя, деверь).
Бесспорными терминами родства являются наименования лиц,
имеющих действительные генетические связи друг с другом: отец, мать,
сын, дочь, дед, прадед, бабушка, прабабушка, внук, правнук, внучка,
правнучка, брат, сестра, дядя, тетя, племянник, племянница. К ним
примыкают термины свойства (некровного родства): зять, сноха
(невестка), тесть, теща, шурин, свояченица, свекор, свекровь, деверь,
золовка, свояк, сват и сваха (как родители одного из супругов по
отношению друг к другу).
Помимо этого, к терминам родства относят духовное (церковное)
родство: крёстный отец, крёстная мать, крёстный сын, крёстная дочь
и т. д.
При сравнении с другими языками выясняется, что в русском языке:
а) имеются специальные термины для обозначения далеких степеней
родства (троюродный брат), а в других языках соответствующие понятия
выражаются описательно (нем. Sohn des Vatters meines Vaters);
б) различаются отношения непрямого свойства в зависимости от
пола лица соотнесения (ср.: свекор, деверь и англ. father-in-law, нем.
Schwager и т. д.);
в) строго различаются все лица мужского и женского пола (в отличие
от, например, турецк. torun «внук, внучка», англ. cousin «двоюродный брат,
двоюродная сестра»).
Современные русские термины родства различаются:
а) с точки зрения происхождения:
1) исконные: индоевропейские (мать, брат, дочь и т. д.);
общеславянские (дед, внук, жених); восточнославянские, или
древнерусские (дядя, племянник, падчерица);
2) заимствованные (кузен, кузина);
3) пришедшие из т. н. «детского языка» (ср. mama, tata и др.);
б) с точки зрения сферы распространения (употребления):
общеупотребительные (мать, сестра и т. д.); ограниченные в
территориальном или социальном отношении (братан = старший брат,
племянник, двоюродный брат; мать – диал. мамушка, помайчина и др.);
в) с точки зрения активного или пассивного использования в речи:
современные – устаревшие (жена брата мужа = ятровь); активные (муж,
дядя) и пассивные (деверь, шурин);
г) с точки зрения экспрессивно-стилистической: дочь – дочка,
доченька, дочурка и т. д.;
д) одиночные (сестра) и имеющие дублеты-синонимы (отец –
родитель, батя, тятя, папа, батюшка и др.).
Мы считаем, что обозначенные термины родства нуждаются в
лингводидактическом описании, почему и выбрали соответственную тему
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курсовой работы. Современная употребительная лексика русского языка
обслуживает только малую семью, состоящую из ближайших
родственников,
обычно
живущих
вместе.
Идет
вытеснение
нерасчлененных наименований аналитическими обозначениями и по
семантике, и по форме. В русском языке создается современная
оригинальная система родства, основанная на обобщенном значении
термина и метода универсального написания (родная тётя, двоюродная
тётя и т. д.), который ничего общего не имеет с классификационным
методом.
Для доказательства актуальности темы провели т. н. пилотажный
эксперимент (pilot experiment) – пробное экспериментальное исследование,
в котором апробируются основная гипотеза, подходы к исследованию, а
также аргументируется актуальность избранной темы исследования.
Пилотажный
эксперимент
позволяет
устранить
неточности
в
формулировке темы работы, конкретизировать ее цель и задачи, уточнить
методику исследования, оценить возможность получения новых данных
и т. п.
Эксперимент проводился среди студентов русско-украинского и
русско-английского отделений филологического факультета Донбасского
государственного педагогического университета.
Суть эксперимента: студенты (91 человек1) заполнили анкеты, в
которых они должны были дать толкование 10 терминам родства: деверь,
золовка, зять, кузен, невестка, сват, свекровь, свояченица, тёща, шурин.
АНКЕТА
Назовите значение указанных слов →
Слово
Значение
Правильность ответа
1
Деверь
2
Золовка
3
Зять
4
Кузен
5
Невестка
6
Сват
7
Свекровь
8
Свояченица
9
Тёща
10 Шурин
Правильных ответов – ___ ( ___ %).
Результаты
Неправильных ответов – ___ ( ___ %).
1

Количественный состав анкетируемых: 1 РУ – 13 студентов; 2 РУ – 7; 3 РУ –
16; 4 РУ – 7; 5 РУ (1 Рмаг) – 8; 6 РУ (2 Рмаг) – 5; 1 АР – 15 студентов; 2 АР – 8; 3 АР –
15; 4 АР – 9.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ОБРАЗЕЦ ПРАВИЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ
Слово
Значение
Правильность ответа
Деверь
брат мужа
+
Золовка
сестра мужа, также
+
сестра мужа дочери
Зять
муж дочери, сестры
+
Кузен
двоюродный брат
+
Невестка
жена сына
+
Сват
отец жены сына или
+
отец мужа дочери
Свекровь
мать мужа
+
Свояченица
сестра жены
+
Тёща
мать жены
+
Шурин
брат жены
+
Правильных ответов – 10 (100 %).
Результаты
Неправильных ответов – 10 (100 %).

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ
Слово
Правильных ответов
Неправильных ответов
1
Деверь
20 (22%)
71 (78%)
2
Золовка
19 (20,3%)
72 (79,1%)
3
Зять
74 (81,3%)
17 (18,7%)
4
Кузен
45 (49,5%)
46 (50,5%)
5
Невестка
85 (93,4%)
6 (6,6%)
6
Сват
52 (57,1%)
39 (42,9%)
7
Свекровь
87 (95,6%)
4 (4,4%)
8
Свояченица
26 (28,6%)
65 (71,4%)
9
Тёща
89 (97,8%)
2 (2,2%)
10 Шурин
27 (29,7%)
64 (70,3%)
Правильных ответов – 524 (57,6%).
Общие результаты
Неправильных ответов – _386 (42,4%).
Анализ результатов анкетирования, к сожалению, подтвердил
предположение о недостаточном знании терминов родства через брак
современной молодежью.
100% уровень знаний не показал никто из студентов.
Знакомы с половиной предложенных терминов (5 из 10) более
половины студентов: 1) тёща → значение термина известно 89 студентам
(97,8%); 2) свекровь → 87 (95,6%); 3) невестка → 85 (93,4%); 4) зять → 74
(81,3%); 5) сват → 52 (57,1%).
Меньше половины опрашиваемых студентов знакомы со
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следующими терминами: 1) кузен → значение термина известно
45 студентам (49,5%); 2) шурин → 27 (29,7%); 3) свояченица → 26 (28,6%);
4) деверь → 20 (22%); 5) золовка → 19 (20,3%).
Переведя количественные данные эксперимента на «студенческий
язык», видим, что качество знаний по исследуемой проблеме составляет
всего 57,6%. Это очень низкий показатель!
Следовательно, исследование темы курсовой работы актуально,
целесообразно и необходимо!
ЛИТЕРАТУРА
1. Кузнецова Э. В. Лексико-семантическая группа слов и методы её описания.
Актуальные проблемы лексикологии. Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 1969.
С. 99–101.
2. Маторина Н. М. Курсовые, дипломные и магистерские работы по русскому
языку: учебное пособие для студентов-филологов. 2-е изд., испр. Славянск: ДГПУ,
2012. 67 с.

Ольховська Ю. Д.
А. СЕШЕ ПРО СИНХРОННЕ ТА ДІАХРОННЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ МОВИ
Науковий керівник –
доктор філол. наук, професор В. А. Глущенко
Женевська лінгвістична школа – одна зі шкіл лінгвістичного
структуралізму. Її було започатковано в Женевському університеті
(Швейцарія) під впливом ідей «Курсу загальної лінгвістики»
Ф. де Соссюра. Видатними представниками Женевської школи є Шарль
Баллі (1865 – 1947), Альбер Сеше (1870 – 1946), Отто Єсперсен (1860 –
1943).
У центрі інтересів Женевської лінгвістичної школи постають
проблеми загального мовознавства, які вирішуються на матеріалах різних
мов, (переважно французької), співвідношення індивідуального та
соціального в явищах мови й мовлення, зв’язок мови й мислення,
проблеми семіології, семантики, фразеології, стилістики й синтаксису.
Переважний інтерес представники зазначеної школи проявляють до
проблем мовної системи, до понять мовної сутності й одиниці, синтагми,
до дихотомії синхронії й діахронії, дихотомії того, що означає, й того, що
позначається. Певну увагу женевці приділяють дослідженню джерел для
відновлення текстів лекцій Ф. де Соссюра.
Альбер Сеше відомий своєю працею «Програма й методика
теоретичної лінгвістики. Психологія мови» (1908), яку він присвятив
своєму вчителю Ф. де Соссюру. Також серед його робіт «Нарис логічної
структури речення» (1926) та статті. А. Сеше прослухав декілька курсів
Ф. де Соссюра на відміну від Ш. Баллі, який безпосередньо в нього не
вчився. А. Сеше неодноразово зауважував, що саме Ф. де Соссюр
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пробудив в ньому інтерес до загальних проблем лінгвістики й саме йому
він зобов’язаний основними дослідницькими принципами. Тому, після
смерті Ф. де Соссюра, він разом із Ш. Баллі на основі обробки конспектів
із додаванням власних формулювань видав під ім’ям Ф. де Соссюра в
1916 р. «Курс загальної лінгвістики», який одразу ж став виключно
знаменитим.
А. Сеше був зацікавлений відношенням мови й мислення,
інтелектуальними аспектами мислення, взаємодією індивідуального й
соціального в мові. Він постулював, що стилістика є важливою
дисципліною, але без лінгвістичного статусу. Граматику вчений відносив
до мови, а стилістику до мовлення, тим самим рекомендуючи займатися
стилістикою після граматики. Він висунув теорію двох ступенів у
створенні граматичних явищ – до граматичного (мова жестів у широкому
сенсі) та граматичного, згідно з яким будь-яке граматичне явище виникає в
індивідуальному до граматичному акті, який виражає душевний стан того,
хто розмовляє, та лише потім переходить до області граматики. Лінгвіст
оголосив логіку вищим правилом будь-якої граматики, розрізнював
асоціативну й синтагматичну граматику.
А. Сеше стверджував, що в синтагматиці конфлікт між граматичною
формою речення й процесом мислення повинен бути досліджений з
формальних і психологічних позицій. В своїй статті «Три сосюрівські
лінгвістики» (1940) учений робить істотну ревізію підходу вчителя до
трактовки дихотомії мови й мовлення. У мовленнєвій діяльності він
виділяє організоване мовлення, яке пов’язує статику мови з його
динамікою, дограматичні афективні (психофізичні за своєю природою)
індивідуальні елементи виразів з мовою як із соціальним явищем, з
граматикою знаків.
У своїй роботі «Програма й методика теоретичної лінгвістики.
Психологія мови» А. Сеше, особливо в перших її главах, чітко висловлює
своє невдоволення сучасним йому станом мовознавства. Адже в ХІХ ст.
мовознавство вважалося переважно, або навіть цілком, історичною
наукою, його головним методом був порівняльно-історичний. Було
розроблено складну методику встановлення регулярних звукових
відповідностей між спорідненими мовами та реконструкції давніх прамов
на основі цих відповідностей. Така методика давала плідні результати, але
задовольняла не всіх мовознавців. По-перше, А. Сеше, як і І. О. Бодуен де
Куртене, звертав увагу на контраст між могутністю порівняльноісторичного метода й нерозробленістю відповідної теорії. По-друге, наука
ХІХ ст. могла оперувати великою кількістю фактів, але не вміла їх
поясняти. Вважалося, що пояснити деяке мовне явище – те ж саме, що
вміти розповісти про його походження, а цього біло недостатньо. Закони
мовознавства ХІХ ст. лише констатували, як проходив процес звукових
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змін в історії тих чи інших конкретних мов або мовних груп. Наука нічого
не могла сказати про причини цих змін, не існувало розвиненої теорії
мови.
А. Сеше писав, що теоретична лінгвістка мало розвинулася з часів
Аристотеля. Але важливим етапом її розвитку були загальні й раціональні
граматики XVII ст., особливо «Граматика Пор-Рояля», про яку вчений не
згадував. Проте наука ХІХ ст., яка була зосередженою на реконструкції
минулого, ігнорувала цю проблематику, часто вважаючи, що розгляд будьяких мовних явищ у відверненні від їх походження не може вважатися
науковим. На думку А. Сеше, окремі спроби побудувати теорію мови,
перш за все у В. фон Гумбольдта, не вплинули на розвиток лінгвістики.
А. Сеше вказує на те, що будь-яка наука складається з науки фактів і
науки законів. Якщо будь-який факт є історичним, включаючи факт
теперішнього, то істини, які формулюються за допомогою наук законів, не
мають ані дати, ані прив’язки до місця. В лінгвістиці наука фактів існує
давно, а науку законів ще доведеться створити. В своїй праці «Програма й
методик теоретичної лінгвістики. Психологія мови» вчений намагається
створити її в самому початковому вигляді.
З протиставлення науки фактів і науки законів можна помітити, що
А. Сеше розмежовував історичний підхід до мови та підхід без дати та
прив’язки до місця. В книзі «Програма й методик теоретичної лінгвістики.
Психологія мови» він більш детально зупинявся на цьому, розділяючи
«теоретичну науку станів» і «теоретичну науку еволюції» мови. У всій
його класифікації лінгвістичних дисциплін виділяються статичні, які
вивчають стани, та динамічні. При цьому немає нічого схожого на ідеї
його старших сучасників, наприклад Г. Пауля, для яких вивчення мовних
станів розумілося як «описове», але як те, що не пояснює факти.
Точка зору А. Сеше є відмінною навіть від ідей І. О. Бодуена де
Куртене, для якого «статика» була лише окремим випадком «динаміки».
Згідно з його ідеями статичне дослідження є можливим і навіть
необхідним, але повністю мову пожна дослідити лише в динаміці. А. Сеше,
навпаки, підкреслює, що еволюції не може бути без станів, але стан мови
досить доступний для розуміння окремо від еволюцій [3]. Такі ідеї мають
велику схожість з ідеями Ф. де Соссюра про синхронію та діахронію.
Говорячи про схожість ідей А. Сеше про статику та еволюцію з
ідеями Ф. де Соссюра про синхронію та діахронію, не можна не
враховувати їх істотні відмінності. Це стосується не тільки термінології;
А. Сеше в роботах 20-40-х років прийняв соссюрівські терміни. Якщо
сформулювати подібності та відмінності двох концепцій в термінах
Ф. де Соссюра, можна сказати, що вони співпадають у трьох основних
пунктах:
1) синхронію та діахронію потрібно розрізнювати;
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2) синхронія є не менш важливою, ніж діахронія;
3) синхронне дослідження не залежить від діахронного.
Згідно з Ф. де Соссюром, діахронне дослідження не залежить від
синхронного: два погляди на мову – дві осі, які мають єдину точку
перетину та несумісні одна з однією. У А. Сеше еволюція є немислимою
без станів, а вивчення еволюції потребує попереднього вивчення станів.
Така різниця точок зору істотно впливає на розуміння діахронії, не
впливаючи на трактовку синхронії. У термінології А. Сеше діахронна
лінгвістика Ф. де Соссюра – в чистому вигляді «наука фактів», якою вона й
була в ХІХ ст. та в певній мірі лишається й нині.
А. Сеше прийшов до висновку, що необхідно розмежовувати в мові
дві частини: стійкий граматичний елемент та позаграматичні елементи, які
не підкорюються ніякому конвенціональному правилу й залежать
безпосередньо від психофізіологічної активності того, хто розмовляє.
Позаграматичні елементи повинні повністю підкорюватися законам тільки
фізіологічної психології або індивідуальної фізіологічної психології
людини. Тим самим теоретична лінгвістика поділяється на дві
взаємодоповнюючі дисципліни, одна з яких є включеною до
індивідуальної психології, а інша – до колективної. Тут граматичний
елемент розуміється ширше, ніж явища граматики в традиційному сенсі.
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Орловська Н. С.
ВОДА ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ
(нестандартний урок із природознавства, 2 клас)
Важливий фактор впливу на дітей – систематична, цілеспрямована
навчально-виховна робота, у якій особливе місце займає процес
ознайомлення із природою.
Теорія й практика навчання доводить, що основним фактором
розвитку дитини є її практична діяльність. При вивченні природознавства
застосовуються такі нестандартні уроки з використанням практичних
методів навчання: урок-мандрівка, урок-гра, урок-загадка, урок-змагання
тощо. Ефективність цих уроків пов’язується із збагаченням духовного
світу учнів, коли вони через вплив на власні почуття, пізнавальний інтерес,
цікаву форму організації заняття активно сприймають навчальний
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матеріал.
Нестандартні уроки дозволяють урізноманітнювати процес
навчання. Вони глибоко зачіпають емоційну сферу дитини, формують дух
змагання, збуджують творчі сили, сприяють розвитку творчого мислення
дітей.
Пропоную розробку уроку з природознавства для 2 класу.
Тема: Вода та її властивості.
Мета: освітня: ознайомити учнів з деякими властивостями води,
зміною стану води, взаємозв’язок води з іншими об’єктами природи;
розвивальна: розвивати логічне мислення, творчі здібності, розуміння
того, що здоров’я людини тісно пов’язане із станом навколишнього
середовища; виховна: виховувати бережливе ставлення до води.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: картки, прилади для проведення дослідів.
Зміст уроку
І. Організація початку уроку.
1.1. Привітання гостям.
На дворі ранок! Сонце піднімається.
Діти класу з гостями вітаються.
Покликав у клас голосистий дзвінок.
Готові до праці? Почнемо урок.
1.2. Емоційна налаштованість на урок.
Я посміхаюсь сонечку:
«Здрастуй, золоте!»
Я посміхаюсь квіточці,
Хай вона цвіте.
Я посміхаюсь дощику:
«Лий, мов із відра.»
Я друзям посміхаюся,
Зичу їм добра.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
1.1. Хвилинка синоптика.
– Яка зараз пора року?
– Який місяць?
– Коли ви йшли до школи, ви помітили, який стан неба?
– Сьогодні тепло чи холодно?
– Чи є вітер?
– Чи падав дощ, коли ви йшли до школи, а може світило сонечко?
– Що вам спадає на думку, коли ви чуєте слово «осінь»?
1.2. Бесіда.
– Що ви вивчили про повітря?
– Для чого воно потрібне?
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– Які властивості має повітря?
– За допомогою яких дослідів ми про це дізналися?
– Як треба охороняти повітря?
ІІІ. Мотивація учіння школярів.
Повідомлення учням теми і завдань уроку.
1.1. Відгадування загадки.
Що прозоре, прохолодне,
Напува кого завгодно?
Вмиє дуже-дуже чисто
Малюка, машину й місто? (Вода.)
1.2. «Асоціативний кущ».
– Що таке вода?
– З якими іншими об’єктами природи вона зв’язана?
– Для чого і кому потрібна?
Отже, наша краплинка буде супроводжувати нас протягом усього
уроку.
ІV. Сприймання і усвідомлення учнями фактичного матеріалу.
1.1. Розповідь учителя.
Вода – найдавніша рідина на Землі. Вона є усюди: у повітрі,
рослинах, ґрунті, тваринах і людині. З водою рослини отримують з ґрунту
поживні речовини; сік, який міститься в рослинах, – також вода.
Більша частина людського організму – теж вода. Вода є в усіх
органах людини, навіть у кістках. Але найбільше її у крові.
Без їжі людина може прожити до 40 днів, а ось без води – не
більше, ніж 5.
Вода постійно випаровується з людського організму через піт, з
повітрям, яке ми видихаємо. Тому, щоб добре почуватися, людина повинна
за добу вживати 1,5–2 літри води в складі їжі та різних напоїв.
Звідки ж береться вода? Роздивіться глобус, більша частина нашої
планети вкрита водою. Це моря, океани, річки. Та чи вся вона придатна до
вживання? В океанах і морях – солона вода, яку ми не можемо пити. І
лише невелику частину води на планеті складає придатна до використання
прісна вода.
1.2. Дослідницька діяльність.
Дослід 1. Налийте воду в склянку. Понюхайте її, спробуйте на смак.
Опустіть у воду монетку.
Висновок: вода – прозора рідина без кольору, запаху і смаку.
Дослід 2. Воду по черзі налийте у вузьку склянку, у широку, у
блюдце.
Висновок: вода не має форми.
Дослід 3. Насипте у воду цукор або сіль, розмішайте.
Висновок: вода може розчиняти деякі речовини.
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V. Осмислення знань, зв’язків і залежностей між елементами.
1.1. Відгадування загадок.
Коли нема – мене чекають,
Коли ж я йду – усі тікають. (Дощ.)
Надворі горою,
А в хаті водою. (Сніг.)
Як живе, то летить,
Як помре, то біжить. (Сніг.)
Прозорий, як скло,
Та не вставиш у вікно. (Лід.)
Як можна назвати всі ці відгадки одним словом? (Вода.)
1.2. Дослідницька діяльність.
Дослід 1. Шматочок льоду на деякий час залишіть у склянці.
Висновок: лід – це вода у твердому стані.
Дослід 2. Учитель відкриває термос з гарячою водою. З нього йде
пара. Над парою тримають шматочок скла або дзеркальце. На ньому
з’являються краплі води.
Висновок: пара – це вода в газоподібному стані.
Фізхвилинка (рухові вправи)
VІ. Узагальнення і систематизація знань.
1.1. Бесіда.
– Назвіть, де в природі вода перебуває в рідкому стані?
Тече вода з-під явора,
Яром на долину.
Пишається над водою
Червона калина. (Про річку.) (Т. Шевченко)
– У твердому?
Загадка: Плаче цвях прозорий
Водою льодяною.
Він на скельце схожий
Та пахне весною. (бурулька)
– У газоподібному?
Хмарка пливе високо в небі. Над озером клубочиться туман.
1.2. Гра «Я краплинка – ти краплинка».
Мета: закріпити знання про необхідність води в природі.
Один з учнів називається краплинкою і говорить про свою користь
у природі. Вибирає іншого. Той також має розповісти про використання
води. Учні, які відповіли, стають у середину кола. Той, хто не зміг нічого
сказати, вибуває з гри.
Наприклад. Перший: «Я краплинка – я напуваю квіточку. І ти
краплинка…»
Другий: «Я краплинка – я мию всім ручки. І ти краплинка…»
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VІІ. Підбиття підсумків уроку. Прийом «Мікрофон»
– Що ви дізнались про воду? Для чого потрібна вода?
VІІІ. Повідомлення домашнього завдання.
Зробити малюнок. На альбомному аркуші зліва намалюйте
«Забрудники води», а з права – «Очисники води».
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«Дельфін» Дружківської міської ради Донецької області.
Карташова Юлія Олександрівна – викладач англійської мови першої кваліфікаційної
категорії Слов’янського енергобудівного технікуму.
Каширіна Юлія Вікторівна – учитель російської мови та зарубіжної літератури
ІІ кваліфікаційної категорії Дружківської ЗШ І–ІІІ ступенів № 12 Дружківської
міської ради Донецької області.
Квартіна Бронислава Олександрівна – учитель географії й економіки вищої
кваліфікаційної категорії Дружківської ЗШ І–ІІІ ступенів № 6 Дружківської
міської ради Донецької області.
Кірій Наталя Вікторівна – учитель української мови та літератури, зарубіжної
літератури ІІ кваліфікаційної категорії Дружківської загальноосвітньої школи І–
ІІІ ступенів № 1 Дружківської міської ради Донецької області.
Климко Надія Сергіївна – студентка ІV курсу російсько-українського відділення
філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет».
Кобець Ірина Ігорівна – учень-член Малої академії наук.
Коваленко Валентина Петрівна – старший викладач кафедри іноземних мов
філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет».
Коваленко Катерина Дмитрівна – студентка ІV курсу російсько-українського
відділення філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет».
Ковальов Роман Дмитрович – студент ІІІ курсу українсько-англійського відділення
філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет».
Ковальова Лілія Василівна – магістрантка ІІ курсу українського відділення
філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет».
Колесник Людмила В’ячеславівна – учитель української мови та літератури вищої
кваліфікаційної категорії ЗСШІ І–ІІІ ступенів № 13 Донецької обласної ради.
Коротяєва Ірина Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
германської та слов’янської філології філологічного факультету ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет».
Куплевацька Світлана Олександрівна – учитель початкових класів І кваліфікаційної
категорії Дружківської ЗШ І–ІІІ ступенів № 6 Дружківської міської ради
Донецької області.
Курочка Світлана Олександрівна – учитель іноземної мови (англійської)
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 м. Костянтинівка.
Левченко Арина Антонівна – учитель-спеціаліст української мови та літератури
Дружківської ЗШ № 7 Дружківської міської ради Донецької області.
Левчинська Олена Олександрівна – учитель української мови та літератури
І кваліфікаційної категорії філії Дружківської ЗШ І–ІІІ ступенів № 17 – Райського
навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І–ІІ ступенів-дитячий
садок» № 11 Дружківської міської ради Донецької області.
Ледняк Ганна Владленівна – старший викладач кафедри іноземних мов філологічного
факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
Ледняк Юлія Владленівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри російської
мови та літератури філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет».
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Лисенко Наталія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української мови та літератури філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський
державний педагогічний університет».
Листопад Катерина Віталіївна – магістрантка І курсу українського відділення
філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет».
Литвинова Олена Євгенівна – магістрантка ІІ курсу українського відділення
філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет».
Лунгу Юлія Костянтинівна – студентка ІV курсу англо-німецького відділення
філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет».
Мартинюк Валерія – учениця 6 класу Слов’янської загальноосвітньої школи І–
ІІ ступенів № 20 Слов’янської міської ради Донецької області.
Маторін Борис Іванович – старший викладач кафедри російської мови та літератури
філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет».
Маторіна Наталя Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
германської та слов’янської філології філологічного факультету ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет».
Мельниченко Анжеліка Павлівна – учитель початкових класів І кваліфікаційної
категорії Дружківської ЗШ І–ІІІ ступенів № 1 Дружківської міської ради
Донецької області.
Милютинова Марина Федорівна – методист відділу початкового технічного
моделювання та декоративно-ужиткової творчості Донецького обласного центру
технічної творчості дітей та юнацтва.
Мішина Любов Петрівна – викладач фізичного виховання, спеціаліст вищої
кваліфікаційної категорії Дружківського житлово-комунального коледжу
ДонНАБА.
Моцейчук Олена Анатоліївна – магістрант І курсу російсько-українського відділення
філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет».
Наріжна Лідія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
іноземних мов філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет».
Непран Анна Сергіївна – студентка ІІ курсу англо-російського відділення
філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет».
Нікітіна Наталія Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
іноземних мов філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет».
Ольховська Юлія Дмитрівна – аспірант кафедри германської та слов’янської філології
філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет».
Орловська Надія Сергіївна – студентка IV курсу українського відділення філологічного
факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
Палій Марія Владиславівна – магістрантка ІІ курсу російсько-українського відділення
філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет».
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Плюшко Дар’я Володимирівна – студентка ІV курсу англо-російського відділення
філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет».
Потапенко Марія Олександрівна – студентка ІІ курсу англо-російського відділення
філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет».
Родіна Світлана Вікторівна – магістрантка ІІ курсу українського відділення
філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет».
Рябініна Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української
мови та літератури філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет».
Рябкін Олександр Олексійович – магістрант І курсу англо-німецького відділення
філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет».
Сухомлин Анна Сергіївна – магістрантка ІІ курсу російсько-українського відділення
філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет».
Ткаченко Інна Олександрівна – магістрантка ІІ курсу англо-німецького відділення
філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет».
Шляхова Юлія Олексіївна – магістрантка ІІ курсу російсько-українського відділення
філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет».
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