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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСЛЯТОЛОГІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

 

Viktoriia Kutsa 

assistant 

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of SUTE 

ENGLISH ADVERTISING DISCOURSE: STRUCTURE AND 

PRAGMATIC FUNCTIONING 

Modern society cannot be imagined without advertising, which is not only an 

essential element of mass culture but also a powerful means of influencing individual 

consciousness. The main task of advertising is to ensure demand for certain products 

and maximize the number of potential consumers. This pragmatic instruction 

achieves a successful result through communicative advertising strategies: informing, 

influencing, and persuading. Therefore, modern advertising is an effective tool of 

influence on buyers, capable of transforming their worldview. Advertising as a social 

phenomenon is currently a separate discourse that requires detailed research and 

analysis.   

The advertising text must solve the tasks formulated in the well-known "AIDA" 

(Attention, Interest, Desire, Action) formula [1, p.20]: 

1) attention – the text should attract the attention of the potential client. For 

example, Toyota – control the dream. 

2) interest – the text should interest the client. For example, Ford Excursion  – 

symbol of your superiority. 

3) desire – the text must contain the motivation for buying the offered product. 

For example, Nissan Almera –  pleasure without delay. 

4) action – the text should ultimately encourage the client to take action, offering 

a plan of action and the necessary information. For example, Lexus – pursuit of 

perfection. 

In modern linguistic culture, the word «advertising» combines the meaning of 

product and activity. They are marked with: the text of the advertisement; a separate 
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advertising genre or subgenre (television advertising, political advertising); 

advertising activity (engage in advertising). Text, immersed in the situation of 

advertising communication is widely known as advertising discourse. 

Many authors distinguish «primary» and «secondary» discourse of advertising, 

where offers about goods and services make up the «primary discourse» of 

advertising, and information about society, relationships in it, i.e. existing social, 

gender stereotypes constitute its «secondary discourse». Secondary discourse directs 

the viewer to other semantic codes, which are not obvious, but have a primary value 

hierarchy. In the primary discourse, we are talking, for example, about how well the 

new kitchen appliances work, how the computer helps to make the right decisions, 

etc. And the secondary discourse informs about who prepares food, who takes 

computer assisted decisions [4, p.40]. 

We believe that a great role is played by the social conditioning of the 

advertising discourse, where the addressee is most often the youth. This contributes 

to the appearance of jargon and slang vocabulary in advertising; language clichés. 

Authors of advertising discourse try to use morphological means to convince viewers 

of the correctness of the choice, claiming that only they have the best product and 

only their products are the most reliable, most effective, and most necessary. 

Therefore, the advertising text is considered not just as a unit of communication, 

but as a complex semiotic whole, which is expressed with the help of structural 

elements (slogan, title, main text, «brand» phrase, company details, font, color and 

other graphic elements, illustrations, company name, logo), maximally adapted to the 

performance of the main task – influencing the audience in order to obtain the 

required effect [3, p.338].  

The perception of an advertising message is distinguished by a number of 

features and brings advertising discourse closer to literary and journalistic discourse 

where the message is perceived as something not quite reliable [2, p.123]. 

The vocabulary of advertising texts is mainly neutral, but almost all lexical 

layers are represented. Among them are professionalisms and neologisms. The 

percentage of book vocabulary is not significant, but it was noted that the content of 
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book vocabulary is more significant in the framework of the subject of technical 

novelties and household appliances. In advertising texts, barbarisms emphasize the 

connection with another culture, wide distribution of the advertised product. 

Colloquial vocabulary gives the text a tone of a confidential conversation. Creators of 

advertising texts often use it in advertising cosmetics and household goods. 

Thus, advertising discourse is characterized by special structural and pragmatic 

characteristics that distinguish it from other types of discourse. Each fragment of 

advertising discourse is aimed at achieving the function of influencing a potential 

buyer or service user. That is why advertising plays an essential role in the 

commercial environment, acting as an engine of trade.  

References:  

1. Cook G. The Discourse of Advertising.  London and New York: Routledge, 

2006. 256 p. 

2. Макєдонова О. Д. Трансформація фразеологічних одиниць у дискурсі 

англомовної реклами. Науковий вісник. Серія: Філологічні науки 

(мовознавство).  Луцьк : ВНУ ім. Л. Українки, 2016. Вип. 6 (331). Луцьк, 2016. 

С. 121-126. 

3. Нечипоренко В. О. Лінгвостилістичні особливості сучасного 

англомовного рекламного дискурсу. Соціально-політичні, економічні та 

гуманітарні виміри європейської інтеграції України: збірник наукових праць 

VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця: РВВ ВТЕІ КНТЕУ, 

2019. Ч. 3. С. 337-34. 

4. Зембіцька М. Стилістичні особливості англомовних рекламних 

слоганів. Львівський філологічний часопис, (4). 2018. С. 39-43.   

  



 11 

Violeta Nechyporenko 

PhD. (Linguistics), Associate Professor  

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of SUTE 

Arsen Shvets 

Bachelor degree student 

Cracow University of Economics 

HOW LITERARY BILINGUISM INFLUENCES AUTHORS’ CREATIVE 

WORK 

 Current research on bilingualism is motivated by various concerns. The 

monolingual mindset as a background for multiple studies on such an extraordinary 

phenomenon as bilingualism is not a norm any more. Nowadays it is often claimed 

that, globally, multilingualism might be more widespread and mundane than 

monolingualism. The authors of “Bilingualism: Beyond Basic Principles” underline 

that the prevalence of bilingualism as an individual and societal state, and  the 

advantages it is thought to bestow, need further documenting, as do reactions to it 

from all quarters.  Its study has practical applicability (e.g. for speech pathology, 

education, communication technology) as well as general theoretical utility. Research 

on bilingualism contributes to theorizing in other disciplines (e.g. linguistics, 

sociology, psychology, neurology, pedagogy) and related fields (e.g. language 

acquisition, speech processing). General theories of the human mind, language and 

behavior must ultimately incorporate the basic facts of bilingualism if they are to be 

comprehensive and viable [1, p. 2-3]. As a phenomenon bilingualism has a long and 

reach history dating for more than two thousand years and continues to be 

widespread in different cultures. The tradition of the bilingual writer creating a single 

text in two languages, smoothly spanning different audiences, is a rich and venerable 

one.  

 The last decades have demonstrated the growing interest to the studying of the 

bilingual identity; the in-depth integrative comprehension of the phenomenon of 

bilingualism is recognized as the key approach in today’s linguistic studies. Such 

comprehension should be based on the latest linguistics achievements and be 
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implemented at the junction of the related sciences: sociology, cognitology, 

pragmatics, psychology, translation studies, and theory of communication. Translated 

works of fiction literature and bilingual authors’ works take a significant place in the 

world culture, but the scientific research of individual (literary) bilingualism and self-

translation practice as rare and understudies phenomenon seems to be important and 

relevant. 

 Many studies try to answer the question: What is the bilingual text? The most 

common answer is: "the bilingual text is a self-translation, authored by a writer who 

can compose in different languages and who translates his or her texts from one 

language into another" [3, p. 1]. There is no doubt that literary bilingualism of any 

writer positively influences his or her creative work. The situation of bilingualism 

gives the possibility to see an ambivalent role of the language in the literary creation. 

But it is still the question, sounded by R. Federman, the French-American writer: I 

have often wondered, as a bilingual writer and a self-translator, whether I am blessed 

because of this phenomenon or cursed because of it [2]?  

 The traditional analyses of bilingual texts are concentrated on "gaps" between 

texts, languages, and cultures. One must start from a point closer to the common core 

of the bilingual text, that is, within the textual intersections and overlaps of versions. 

Real translators live and work not in a hypothetical gap between languages, between 

source and target cultures, but in the midst of them; they combine several languages 

and cultural competencies at once, and constitute a mid-zone of overlaps and 

intersections, being actively engaged in several cultures simultaneously. Hence every 

translator is “a minimal interculture”. In R. Federman's opinion the bilingual writer 

allows his readers (if he has any) to listen to the dialogue which he entertains within 

himself in two languages, even though in most cases the readers (who are usually not 

bilingual) only hear half of this internal (one should almost says infernal) dialogue 

[2]. Explaining his practice of self-translation R. Federman notes: Usually when I 

finish a novel <...>, I am immediately tempted to write (rewrite, adapt, transform, 

transact, transcreate — I am not sure what term I should use here, but certainly not 
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translate) the original into the other language. Even though finished, the book feels 

unfinished if it does not exist in the other language [2].  

 The theoretical framework adopted in the present study is best justified in 

A. Pavlenko’s work “In the world of the tradition I was unimagined”: Negotiation of 

identities in cross-cultural autobiographies” where the author uses the terms 

postculturalism, postmodernism, or critical inquiry, interchangeably emphasizing 

similarities which they all share [4, p. 318]. 

 As the scholar underlines, in accordance with Wenger’s theory, identities will 

be seen not simply as discursively constructed categories of self but as lived 

experiences of participation in specific communities, where meanings of particular 

positions, narratives and categories must be worked out in practice [4, p. 319]. 

 For bilingual writers bilingualism means more than being bilingual, being able 

to use two languages. They write in their second language for various reasons and to 

serve various purposes; bilingualism carries different meanings for them. At present, 

contemporary literature abounds in writers who, like Salman Rushdie, Victor 

Hernandez Cruz, or Andrei Codrescu, refuse to uphold linguistic and cultural 

borders, saluting the “disappearance of the outside”. This phenomenon of literary 

translingualism is finally starting to attract the attention of scholars. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СУБ’ЄКТИВНИХ ТА ОБ’ЄКТИВНИХ 

ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ  

Будь-який художній твір, у нашому випадку – це мілітаристичний твір 

Гаролда Г. Мура та Джозефа Л. Гелловея «Ми були солдатами... і молодими» в 

перекладі В. Дєдик був і залишається певним методом віддзеркалення реалій 

епохи, способів життя того чи іншого народу, його традицій, звичок, 

особливостей буденності. Завжди цікаво мати справу з труднощами, 

запитаннями, тонкощами, що виникають при перекладі. 

Об'єктивність, за словником філософських понять авторства 

Шинкарука  В.  І. є терміном, що позначає відношення незалежності від 

суб’єкта, від суб’єктивного чинника і має такі форми вияву: онтологічну, 

методологічну, гносеологічну та професійну. Об’єктивність у гносеологічному 

вияві це визначальна риса людського знання, характеристика істини, 

достовірних законів і теорій. Він не залежить від волі і бажання суб’єкта [4].  

Іншими словами об’єктивні чинники потребують використання 

трансформацій, інакше переклад буде низької якості. Дослідниця Глухова Л. 

пише, що вибір певної перекладацької трансформації обумовлений 

внутрішньолінгвістичними особливостями мов, що аналізуються [1]. 

Ці об’єктивні фактори зумовлені відмінностями систем мов і необхідністю 

враховувати роль всіх складових перекладу (лінгвістичних і стилістичних 

параметрів спілкування, особливостей комунікативної ситуації, а також позиції 

відправника і адресата повідомлення). Дослідниця Задорожна А. також пише, 
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що труднощі досягнення еквівалентності перекладу у творі продиктовані 

передусім не тільки особливостями художнього тексту, а й розбіжностями 

систем та структур мови оригіналу та мови перекладу [2]. 

Перейдемо до суб’єктивності і розглянемо її особливості. Суб’єктивність 

це по суті те як ми бачимо і сприймаємо світ довкола. Адже суб’єкт – це в 

широкому розумінні, особа, організована група осіб, соціальна, етнічна та 

політична спільнота, що здійснюють властиву їм діяльність [4]. 

Дослідниця Кузенко Г. М. пише, що в категорію суб’єктивного зазвичай 

включають різного роду психологічні, соціальні, політичні, історичні, часові, 

культурологічні та інші види впливу на процес перекладу. У перекладі слід 

враховувати й диференційні фактори: відмінності між двома мовними 

системами, мовними картинами світу і об’ємі фонових знань читача вихідного і 

перекладного тексту [3]. 

Суб’єктивні фактори перекладу зумовлені мовними і культурними 

знаннями (їх увіруванням, переконаннями) перекладача, а також їх вправністю, 

їх рівнем знання. В тексті перекладач неминуче відображає своє власне 

розуміння образів героїв, подій, що відбуваються, яке не обов’язково співпадає 

із задумом авторів фільму. 

Розглянемо ж декілька прикладів, які ми взяли з книги Гаролда Г. Мура та 

Джозефа Л. Гелловея «Ми були солдатами... і молодими» в перекладі Вікторіїї 

Дєдик: 

They hated us as well, and we went to ground in the crossfire, as we had learned 

in the jungles.  

Тож вони зненавиділи нас, а ми, опинившись під перехресним вогнем, 

притискалися до землі, як навчили нас оті джунглі. 

В наведеному вище, прикладі перекладацька трансформація є об’єктивна, 

адже ми маємо ідіому (to go to ground), яку не можна перекладати дослівно, 

тому що тоді речення не буде мати сенсу. Для коректного перекладу була 

використана лексико-граматична трансформація, а саме – описовий переклад.  
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Sergeant Jemison, who helped fight off five Chinese divisions at Chipyong-ni in 

the Korean War, now took a single bullet through his stomach but kept on fighting. 

Сержант Джемісон був ветераном боїв із п’ятьмя китайськими дивізіями 

у Чипйонг-ні під час війни у Кореї. Тепер йому в живіт влучила куля, але він 

продовжував боротьбу.  

В цьому прикладі наявні дві перекладацьких трансформацій. Обидві з них  

є суб’єктивними, а саме переклад “who helped fight off”, який переклали як «був 

ветераном боїв». Переклад міг просто звучати, як «воював з п’ятьмя 

китайськими дивізіями у Чипйонг-ні під час війни у Кореї», адже головний 

сенс того, що цей військовий уже побував в бою і має досвід, передається і так. 

Отже, тут була використана граматична транформація, а саме граматична 

заміна. Друга транформація є  граматичною, а саме – членування речення. 

Скоріше за все це було зроблено, щоб зробити цей абзац більш охайним. Два 

речення читається краще, ніж одне довжелезне. 

That fall the llth Air Assault Test Division conducted a crucial two-month test in 

the Carolinas.  

Тієїж осені 11-а повітряноштурмова (випробувальна) дивізія пройшла 

вирішальне двомісячне тестування у штатах Північна та Південна Кароліна. 

В цьому прикладі транформація об’єктивна і представляє собою додавання 

слів «штатах Північна та Південна» до Каролін (Carolinas) в оригіналі. Це є 

лексико-семантична трансформація, а саме додавання/конкретизація. 

Вважаємо, що це було зроблено для того, щоб краще пояснити читачам, що 

йдеться мова про два різні штати в США, а не про якесь місто в одному штаті.  

"We wanted to lure the tiger out of the mountain," General Man says, adding: 

"We would attack the ARVN – but we would be ready to fight the Americans."  

«Ми прагнули виманити вовка з лісу, – свідчив генерал Ман. – Ми 

планували атакувати армію Республіки В’єтнам, але очікували бою з 

американцями».  

В цьому прикладі трансформація представляє собою заміну ARVN  на 

армію Республіки В’єтнам. Ця трансформація, на нашу думку, є об’єктивна, 
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лексико-граматична і є описовим перекладом. Ця трансформація була 

проведена для того, щоб дати змогу читачам зрозуміти, що собою представляє 

абревіатура ARVN. 

Отже, об’єктивність позначає відношення незалежності від суб’єкта, від 

суб’єктивного чинника, а суб’єктивність це те як людина сприймає світ та 

розуміє його. В процесі перекладу перекладацькі трансформації часто є 

основою вдалого перекладу і вище згадані об’єктивність та суб’єктивність 

впливають на вибір перекладацьких трансформацій та на їх використання та 

призначення.  
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У статті розглядаються основні підходи до розуміння наукового тексту як 

результату мисленнєво-мовленнєвої діяльності автора і інтерпретатора, 

котрий виявляється через вербалізоване і фонове знання. Зауважується, що 

специфіка науково-технічного тексту полягає у точності суджень та 

авторитетності висновків і постулатів, а також у прагненні автора 

(адресанта) переконати реципієнта у несхибності власної позиції. У статті 

виокремлено формальні характеристики науково-технічного тексту: 

структурна повнота й конкретність; формальна стислість і лаконічність, з 

якими пов’язана граматична структура письмового мовлення; індивідуальний 

стиль автора; чітке дотримання норм літературної мови; спосіб викладу 

(опис, розповідь, розсуд); ступінь повноти викладу (стислість, скороченість, 

повнота, розгорнутість); рівень узагальнення в залежності від характеру 

адресата (вузькоспеціальні, широкоспеціальні, загальнонаукові, 

науковопопулярні тощо).  

Ключові слова: переклад, перекладання, еквівалент, науковий текст, 

двомовність.  

Постановка проблеми. Здатність впевнено діяти в сучасному 

інформаційному середовищі, отримувати, обробляти і передавати професійно 

значиму інформацію є одним з факторів, що забезпечують успішність і 

ефективність професійної діяльності сучасного фахівця. Вивчення курсу 

науково-технічного перекладу забезпечує формування професійної компетенції 

фахівця та набуває особливого значення в процесі навчання [4]. В сучасній 

науці є цілий ряд визначень перекладу, з різним ступенем повноти 

відображають різні сторони цього багатогранного явища, наприклад: «переклад 

– це передача інформації, що міститься в даному творі мови, 430 засобами 

іншої мови» [2, с. 6], «перекладом називається процес перетворення мовного 

твору однією мовою в мовленнєвий твір на іншій мові при збереженні 

незмінного плану змісту, тобто значення» [3, с. 24], «викликаний суспільною 

необхідністю процес і результат передачі інформації (змісту), вираженою в 

письмовій або усній тексті на одній мові, за допомогою еквівалентного тексту 
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іншою мовою». Під перекладом розуміють повноцінну передачу повідомлення 

на одній мові засобами іншої мови [4].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Свої дисертаційні дослідження 

проблемам перекладу присвятили такі науковці, як: Н. Бевз (Переклад як 

культурний феномен: герменевтико-комунікативний аспект, 2010), О. Бурда-

Лассен (Переклад як процес декодування ментальної ідентичності нації (на 

матеріалі українських і німецьких етнолексем міфологічного походження), 

2005), Н. Волкогон (Іспаномовний рекламний дискурс і його відтворення 

українською мовою, 2002), Г. Гарбузова (Лексична модуляція в англо-

українському художньому перекладі, 2009), Н. Денисенко (Відтворення емфази 

в англо-українських художніх перекладах, 2011), Л. Загородня 

(Внутрішньокатегоріальні заміни словоформ в англоукраїнському перекладі (на 

прикладі числових форм іменинника), 2007), Л. Калужська (Особливості 

відтворення аксіологем українського політичного дискурсу англійською мовою, 

2011), Д. Касяненко (Особливості перекладу та лексичної гармонізації 

законодавчих актів ЄС в контексті євроінтеграції України, 2011), З. Коцюба 

(Експресивність номінативних речень як перекладознавча проблема (на 

матеріалі англійської та української мов), 2001), Н. Куконіна (Зіставлення 

словника перекладу із словником оригіналу як перекладознавча проблема (на 

матеріалі перекладів шекспірівського «Гамлета»), 2002), 2008), А. Пермінова 

(Відтворення англійської сенсорної лексики в українських віршових 

перекладах, 2003), Н. Руденко (Екологічна лексика як об’єкт перекладу (на 

матеріалі словникової статті, анотації, звіту, а також публіцистичної статті на 

екологічну тематику), 2011), В. Савченко (Візуальний переклад літературного 

тексту, 2003), О. Тетеріна (Переклад як наукова проблема в українській 

літературно-критичній думці ХІХ – початку ХХ ст. (компаративний дискурс), 

2004), К. Французова (Корпоративний лексикон як об’єкт перекладу (на 

матеріалі корпоративних бізнес-тренінгів, слоганів і презентацій), 2011), О. 

Ясинецька (Переклад нових англомовних публіцистичних метафор українською 

мовою, 2009) та інші.  



 20 

Мета статті полягає у аналізі останніх публікацій та досліджень щодо 

проблем перекладу, основних підходів до розуміння наукового тексту як 

результату мисленнєво-мовленнєвої діяльності автора і інтерпретатора, що 

виявляється через вербалізоване і фонове знання, аналізі та формулюванні умов 

формування та розвитку концепту під час перекладу текстів наукової сфери 

знань.  

Виклад основного матеріалу. Перед перекладачем наукового тексту 

стоїть завдання точної трансляції моделі наукового знання з опорою на логічні 

відносини, оскільки вони є складовою механізму когнітивної асиміляції, яка 

властива всім людям [7], а також забезпечують розуміння нового наукового 

знання іншомовним реципієнтом. Ігнорування природи наукового пізнання і 

наукового типу тексту може призвести до невірної трансляції перекладачем 

логічних зв’язків авторської моделі знання. Реалізації стратегії наукового 

тексту, заснованої на концептуалізації, сприяє методика «опори» на базові 

слова, експлікативи і асоціативи, розроблена Л. Алексєєвою. Дані одиниці 

відображають основні слоти авторської моделі знання. Адекватний пошук 

описаних мовних одиниць в тексті оригіналу, а також встановлення правильних 

логічних відносин між ними формують умови розуміння авторської моделі 

знання, що в свою чергу дозволяє перекладачеві максимально точно 

транслювати її в текст перекладу. Л. Алексєєва трактує розуміння наукового 

тексту як «здатність побудувати діючу модель явища або об’єкта» [1]. В основі 

лежить уявлення про гнучкість понять і їх знаків, про взаємоінтерпретацію 

знаків. Вихідний вербальний знак – науковий текст, сприймається 

перекладачем як «можливий слід думки» [1]. Таким чином, особливістю 

стратегії перекладу наукового тексту, обумовленої об’єктивними 

нормативними і суб’єктивними факторами, є відтворення перекладачем 

вихідної моделі знання, закладеного в науковому тексті на основі інтерпретації 

і розуміння особливостей концептуалізації наукового знання в науковому тексті 

[8]. До наукового перекладу можна віднести тексти, які написані в наступних 

жанрах: підручник, каталог, статті, довідник, документація, реферат, анотація, 
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інструкція і т. ін. Наукова сфера знань – це близько сімнадцяти тисяч різних 

дисциплін. Головною особливістю перекладу наукових текстів – це те, що вони 

потребують строгого і чіткого викладу сенсу, з точним використанням термінів. 

Чіткість і логічність викладу, точне вживання спеціальних наукових термінів, 

широке використання категорій професійної лексики – відмінні ознаки 

наукових текстів. Переклад науково-технічного тексту ускладнюється тим, що 

між науковими стилями різних мов існують помітні відмінності [5]. Поняття 

науковості формується на основі таких властивостей тексту, як 

інтелектуальність, метафоричність, конфліктність, гіпотетичних та ін. Поняття 

науковості тексту обумовлює тактику перекладацької діяльності – правильно 

зрозуміти концепт, на який «працює» весь науковий текст. Формування і 

розвиток концепту в науковій статті аналогічно розвитку сюжету в художньому 

тексті. У науковому тексті відбувається зіткнення концептів, що відображає 

боротьбу старого і нового знання. Перекладаючи науковий текст, перекладач 

повинен виявити й осмислити основні концепти, які слугують компонентами 

наукового «сюжету» (смисловими опорами тексту) і мають як мовний, так і 

позамовний характер. Перекладачеві варто приділяти особливу увагу 

забезпеченню зв’язності тексту перекладу і дотримання однаковості 

використання базових термінів [6]. Для визначення механізмів утворення 

текстового простору слід розрізняти такі поняття як прагматична установка 

тексту і прагматична установка автора. Текст як цілісне мовленнєве утворення 

має свої закономірності формування. Основними стилістичними і мовними 

особливостями наукових і науково-технічних текстів є висока частотність 

вживання термінів, абстрактно узагальнений характер викладу, логічність, 

однозначність і стислість в передачі інформації, номінативний характер 

наукової мови, часте використання пасивних конструкцій. Під час перекладу 

потрібно враховувати свідоме регулювання особистістю власної 

інтелектуальної поведінки, котра визначається як довільний когнітивний 

контроль. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, щоб 

переклад наукового тексту був адекватним і еквівалентним, тобто якісним, 

перекладачеві необхідні загальні та специфічні навички, вміння і наступні 

знання: теоретичні – про фонетичний, лексичний і граматичний склад іноземної 

мови (лексичні одиниці, граматичні правила, словотвір); практичні – про 

особливості перекладу науково-технічних текстів (види перекладацьких 

трансформацій і відповідностей); лінгвістичні практичні знання (способи 

перекладу: транслітерація, калькування, заміни, перестановки, додавання, 

опущення, способи описового і антонімічного перекладу); екстралінгвістичні 

знання (володіння достатньою інформацією для перекладу спеціалізованого 

тексту), необхідні у процесі перекладання тексту і побудови осмислених і 

адекватних пропозицій мовою перекладу.  
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ПЕРЕКЛАД ВЛАСНИХ ІМЕН 

Творчий спадок Дж. Р. Р. Толкіна важко переоцінити, зважаючи на 

створений ним розлогий легендаріум. Утім важливий не лише художній 

доробок автора, але і його інтерв’ю та листи, які часто-густо доповнюють і 

пояснюють створений ним художній світ. Зокрема, такі добре відомі елементи 

повісті про гобіта Більбо, як ельфи, гобліни, дракони, а також образи старого 

чарівника і затишної домівки, з’явилися спершу в листах Дж. Толкіна, які він 

від імені Різдвяного Діда писав багато років своїм чотирьом дітям [4]. Біографи 

зауважують, що Толкін настільки цінував можливість листуватись, що дуже 

важко зносив втрату такої можливості у декілька останніх тижнів свого життя 

[3]. Епістолярний доробок автора безперечно має як власну художню цінність, 

так і містить цінні свідчення того, як письменник щорічно відточував і 

вибудовував свої образи та навіть їхню мову та почерк.   

Переклад «Листів Різдвяного Діда» вочевидь вимагає кропіткого підходу і 

талановитих рішень, які б дозволили подолати виклики, які готує для нас текст 

листів. Надалі наведемо приклади важких для перекладу моментів, звертаючись 

до перекладу тексту листів, здійсненого Оленою О’Лір [2].  

Першою очевидною перепоною є переклад власних імен та назв, які 

можуть нести додаткову інформацію для читацької аудиторії [1]. Наприклад, у 

листі 1923 року Дж. Толкін мусив пояснити своїм дітям, чому Різдвяний Дідусь 

не надіслав їм тодішню новинку іграшкового ринку – дерев’яний конструктор 

Bricks Picabrix виробництва фірми Thornton-Pickard. Зрозумілу причину – 
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відсутність у родини коштів на дорогу іграшку – «дідусь» замінив поясненням, 

що замість омріяного конструктора діти отримали набагато симпатичніші й 

міцніші кубики Lotts Bricks, яких буде ще більше наступного року. Якщо іншу 

«фірмову» назву Lotts Bricks письменник обігрує, а перекладач доречно називає 

як Купа-Кубиків [2, с.11], то з першою фірмовою назвою виникає проблема – 

сучасні маленькі українці її просто не знають. Відтак, перекладачка вдається до 

підрядкового пояснення, яке, на нашу думку, варто було б розширити, додавши 

певну інформацію про популярність конструктора.  

Ім’я важливого героя різдвяних історій, який періодично «дописував» 

листи, – KARHU. В українському перекладі маємо транслітерацію – КАРГУ. 

Утім варто припустити, що у сім’ї видатного науковця-лінгвіста діти мали б 

отримати підказку, що ім’я ведмедя можна перекласти, звернувшись до мов 

народів півночі Європи. І дійсно, з фінської karhu (від прото-індоєвр. *h₂ŕ̥tḱos) 

означає «ведмідь». Цю інформацію варто додати у підрядковому коментарі.  

У подальшому письменник сам починає натякати на прихований зміст 

імен. Зокрема, в англійському варіанті племінників Білого Ведмедя звати Paksu 

і Valkotukka (“fat” and “white hair”) [2, с.58], що в українській версії відповідно 

теж не лише транслітерується, але й перекладається з поясненням – Паксу та 

Валкотукка (вони кажуть, що це означає «товстий» і «білошерстий») [2, с.56]. 

Зрештою, важко перекласти гру слів, що присутня у реченні Love to you 

both and Christopher, whose name is rather like mine [2, с.14] – «Великий 

сердечний привіт вам обом і Крістоферові, чиє ім’я так само різдвяне, як і 

моє» [2, с.17]. У підписі цього листа значиться Father Christmas. Спільний 

корінь двох імен був очевидним для маленького Крістофера, але аж ніяк не 

помітний українським читачам, які бачать підпис Різдвяний Дід. Отож, 

перекладачка вдається до підрядкового пояснення про те, що етимологія імені 

Christopher пов’язана зі значенням «послідовник Христа». Тут варто було б 

додати інформацію про спільний корінь, інакше імена скоріше пов’язані з 

християнством в цілому, а не з Різдвом, як на те натякав автор.  
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Інший важливий момент – неспівпадіння «родинних» статусів Різдвяного 

Діда і Father Christmas. Зміна очевидно була мотивована механізмом 

доместифікаії – українська дитяча аудиторія очікує отримати подарунки від 

літнього чоловіка – Діда Мороза або Святого Миколая. Така заміна є 

виправданою, адже у подальших листах автор не раз зауважує, що його ім’я – 

Nicholas Christmas [2, c.77], що вказує на залучення легенди про святого 

Миколая. Цікаво, що вбрання, яке згодом Різдвяний дід змінює із зеленого 

(традиційного кольору Духу Різдва у Ч. Дікенса, наприклад) на червоний, 

вказує на те, що існував і певний вплив казкового образу Санта Клауса. 

Важко обґрунтувати доцільність певних змін, які ввела перекладачка для 

низки інших імен, зокрема: 

Great Polar Bear – Великий Білий Ведмідь (чому не «полярний»); 

The Snow Man – Снігова людина (чому не традиційний «сніговик»). 

Отже, переклад тексту, сповненого деталями, які ховаються навіть у 

власних іменах, для дитячої аудиторії вимагає значних перекладацьких зусиль, 

спрямованих в тому числі на взаємодію з читачами, надання їм додаткової 

довідкової інформації, передбачення їх очікувань і врахування культурних 

традицій аудиторії, яка буде читати перекладений текст. 
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ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У ПІДГОТОВЦІ 

ФАХІВЦЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ГАЛУЗІ 

Ми живемо в час невпинної інформатизації суспільства і освіти. Щоденно 

кількість інформації збільшується у геометричній прогресії, охоплюючи всі 

сфери життя і побуту сучасної людини. У свою чергу, саме соціальні мережі є 

найшвидшим та найдоступнішим джерелом інформації у сучасних реаліях 

життя. Зазначене вище має особливе значення у підготовці фахівця  

перекладацької галузі: перекладацька діяльність охоплює всі сфери життя  

людини та вимагає гнучкого розуміння й вживання нових одиниць мови, що 

безпосередньо пов’язане із  використанням ресурсу соціальних мереж. Таким 

чином використання контенту соціальних мереж має бути невід’ємною 

частиною у підготовці перекладача-професіонала. Так, на думку 

І.  Дзюбановської, Т. Цепенюк, І. Ваврів інформатизація суспільства 

відбувається не окремо чи лише в певних сферах нашого життя, а системно та 

повномірно захоплює побут, професійну сферу, освітній та виховний процес 

https://dc.swosu.edu/mythlore/vol32/iss1/9


 27 

тощо, відтак подібний стан речей ставить перед сучасним викладачем вищої 

школи низку викликів [1, c. 495]. Під цими викликами розуміємо ефективне 

впровадження медіаосвіти та медіаграмотності у навчально-виховний процес 

вищої школи. Ресурс соціальних мереж потребує вибірковості під потреби тих, 

хто навчається, адже для нього характерними є хаотичність і великі 

інформаційні потоки. Функцію вибірковості за нашим баченням на 

початковому етапі в межах залучення студентів до медіаосвіти має взяти на 

себе викладач. По мірі формування навичок медіаграмотності студенти мають 

перейняти цю здібність й робити інформаційну вибірку з соціальних мереж 

самостійно, що стане важливим чинником успішної перекладацької діяльності 

у майбутньому. 

Вивченням проблематики ефективного залучення соціальних мереж в 

освітньо-виховний процес, розвитком медіа освіти на загально-національному 

рівні задля формування компетенції медіаграмотності активно продовжують 

займатися як вітчизняні, такі і зарубіжні вчені І. Дзюбановська, І. Ваврів, 

Т. Коваленко, Ю. Надольська, Г. Степанова, Т. Уварова, Т. Цепенюк, 

Джеймс Поттер, Кріс Ворсноп та інші.  Науковці в межах своїх досліджень 

чітко визначили сутність основних суміжних понять, що дає змогу розуміти 

можливості їхнього ефективного застосування в освітньому процесі. 

Так, Т. Коноваленко та Ю. Надольська визначають медіаосвіту як «процес 

розвитку особистості крізь призму засобів масової комунікації (медіа) з метою 

формування культури спілкування, навігації в інформаційному просторі, 

розвитку творчих, комунікативних здібностей, критичного мислення, умінь 

повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу й оцінювання медіатекстів, 

навчання різних форм самовираження за допомогою сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій» [2, с. 188]. В той же час медіаграмотність за 

визначенням Т. Уварової та Г. Степанової «це комплекс умінь і знань, серед 

яких основними є критичне сприйняття, аналіз, оцінка медіатекстів та 

розуміння їх як політичного, так і культурного контексту» [ 4, c. 268]. Серед 

іноземних науковців найбільш влучне визначення останньому терміну дав 
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Джеймс Поттер: «медіаграмотність полягає в здатності особистості 

контролювати споживання медіа, тож медіаграмотна людина легше 

орієнтується в медіасвіті, легше знаходить інформацію, яка їй потрібна, та 

запобігає повідомленням, що можуть їй зашкодити, подібно до забруднених і 

отруєних води чи їжі» [5, с. 245]. 

Використання соціальних мереж в освітніх цілях постає наразі незворотнім 

процесом, який визначатиме отриману в результаті навичку медіаграмотності  

невід’ємною компетенцією майбутнього перекладача. За результатами наших 

попередніх досліджень набуття рівня медіаграмотності студентами є ключовою 

ціллю усієї медіаосвіти, в той час як основною її складовою є медіатект [3, 

стр. 96]. Останнє означає, що будь-яка навчальна робота із залученням 

соціальних мереж буде базуватися на медіатексті, обсяг і складність якого буде 

підібрана і рекомендована викладачем, виходячи із рівня підготовки студентів. 

У будь-якому випадку нами рекомендовано розпочинати із найпростіших 

медіатекстів, поступово їх ускладнюючи. На кінцевому етапі майбутній 

фахівець-перекладач повинен вміти визначати правдиву і фейкову інформацію 

у соціальних мережах, вирізняти і виокремлювати маніпулятивні прийоми, які 

активно впроваджують та пропонують ЗМІ, а також їхню можливу політичну 

приналежність. Для сучасного перекладача професійно-важливим є 

передбачення приналежності медіаконтенту, вміння читати поміж стрічками за 

необхідності, відслідковувати і відкидати можливий контент «я-медіа». 

Останнє пов’язане з великою кількістю блогерів, аудиторія який іноді налічує 

мільйони підписників, яким пропонується будь-який інформаційний контент 

від самого блогера. 

В означеному контексті пропонуємо ряд вправ, нами розроблених і 

спрямованих на розвиток продуктивної роботи із соцмережами, для студентів-

майбутніх перекладачів: 

Вправа 1. Студентам пропонується довгий лист рекламного характеру із 

соціальних мереж. Завдання полягає у тому, що за 5 хвилин потрібно віднайти: 
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1) що рекламується, 2) 1-2 аргументи на користь цього предмета, 3) сказати про 

це мовою відмінною від оригіналу. 

Вправа 2. Викладач в режимі усного мовлення іноземною мовою 

повідомляє студентам багато вказівок щодо дій, які необхідно зробити 

(наприклад, open your book, try to find the page 85 or you may look in the contents 

information on the topic of our previous lesson \ відкрити книжку, спробувати 

знайти сторінку 85 або пошукати у змісті книжки інформацію по темі 

попереднього заняття, а саме по темі граматичній Present Perfect). Студенти 

мають сформулювати вказівку коротко і передати її зміст одним зрозуміло-

чітким реченням рідною мовою (наприклад, необхідно знайти тему Present 

Perfect в книжці). 

Вправа 3. Студенти в режимі онлайн прослуховують одне з вечірніх 

звернень президента В.Зеленського про ситуацію щодо військових дій на 

території України. Потім тезисно перекладають почуте «іноземному» слухачу, 

в ролі якого виступає інший студент або викладач. У свою чергу студент- 

«іноземний»слухач має прослухати одну з останніх промов президента США 

Дж. Байдена щодо ситуації навколо України й тезисно перекласти почуте на 

українську мову. 

Підсумовуючи зазначене вище, можемо констатувати, що соціальні мережі 

є невід’ємною частиною сучасного суспільства і будь-якої професії. Величезні 

інформаційні потоки соціальних мереж можуть і повинні бути використані в 

освітньому процесі. Основною одиницею навчального процесу за допомогою 

соціальних мереж є медіатект, який добирається викладачем відповідно до 

рівня складності та етапу підготовки фахівця-перекладача. Ключовою 

компетенцією такої медіаосвіти для перекладача є сформована 

медіаграмотність, яка дає змогу вільно орієнтуватися у соціальних мережах 

відповідно до власних і професійних потреб: розрізняти правдиву і фейкову 

інформацію, інформацію суто рекламного характеру або приналежну певним 

політичним інтересам, передавати її тезисно рідною та іноземною мовами, 

відкидати «я-медіа» (інформаційний контент блогерів та нефахівців) тощо.  
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систем освіти у світовому масштабі. Визначено, що результатом інтенсифікації 

процесів цифрових трансформацій було створення прогресивних середовищ, 

практичне значення яких полягає у побудові стійких взаємозв’язків між 

учасниками навчального процесу [1]. Цифровізація вищої освіти нині − це не 

просто пріоритетна і нагальна вимога часу, а одна з новітніх умов існування 

сучасної системи освіти [2], яка спрямована на забезпечення безперервності 

процесу навчання, тобто life-long-learning – навчання протягом життя, а також 

його індивідуалізації на основі advanced-learning-technologies – технологій 

просунутого навчання. 

Цифровізація – це своєрідна зміна парадигми того, як ми думаємо, як ми 

діємо, як ми спілкуємося із зовнішнім середовищем і один із одним, а 

технологія тут – скоріше інструмент, аніж мета [3]. 

Водночас зауважимо, що цифровізація освіти безпосередньо залежить й від 

рівня володіння цифровими технологіями педагога з метою їх продуктивного 

застосування в освітній діяльності. Як зазначає Н. М. Бітюцька, сьогодні існує 

необхідність формування уміння орієнтуватися в потоці цифрової інформації у 

педагогів, працювати з нею, обробляти і вбудовувати в нову педагогічну 

технологію [3].  

Відповідно до «Освіта. Стратегія України 2030» університети мають 

перейти не тільки до цифрових інструментів у традиційному навчальному 

процесі, а й до повністю нових цифрових моделей навчання; розробити 

програми цифрової трансформації для забезпечення конкурентоспроможності 

освітньої, науково-дослідної та господарської діяльності на національному та 

світовому рівнях [4]. 

Завдяки ретельно організованому цифровому середовищу освіта стає 

більш доступною і комфортною, що вкрай важливо за умов мінімальних затрат 

– часових, фінансових, людських ресурсів. А для сучасної молоді – це ще й 

звична площина, в якій є всі умови розвитку, своєрідний ліфтинг для реалізації 

індивідуальності кожної людини та комфортного упровадження інновацій. 



 32 

Важливі не лише самі інформаційні технології, а і їх правильний підбір, 

поєднання й управління ними з метою налагодження ефективної роботи [5].  

Переваги цифрової трансформації освіти у вищій школі, зокрема у воєнний 

період, відображаються для студентів у формуванні умінь навчатися 

самостійно, виокремлювати найбільш цінний матеріал для саморозвитку, 

сприянні мобільності їх особистості, швидкого адаптування до умов, що 

стрімко та непередбачувано змінюються, посиленням їх мотивації до 

самоосвіти та саморозвитку. Так, діджиталізація забезпечує перехід від «освіти 

для всіх до освіти для кожного». Таким чином, розбудовується сучасний 

освітній простір, у якому є всі умови для оволодіння базовими компетенціями. 

Однак цифровізація жодним чином не повинна сприйматися виключно як 

самоціль. Вона – лише інструмент, що створює переваги та надає до них 

простий доступ, це зміна парадигми того, як саме ми міркуємо, які інструменти 

обираємо для дій, яким стратегіям надаємо перевагу у спілкуванні один з 

одним та із зовнішнім середовищем [5].  

Тотальна діджиталізіція освіти передбачає цілу низку дій. Насамперед це 

розбудова сучасної інфраструктури, модернізація законодавчої площини, а 

також підготовка кваліфікованих фахівців, котрі володіють цифровою 

компетентністю. Така грамотність є пріоритетною, адже дозволяє набувати 

компетенцій в інших сферах більш ефективно, витрачаючи менше зусиль і часу 

[5]. 

В. Биков, О. Спірін, О. Пінчук пропонують різні організаційні форми для 

використання засобів ІКТ у навчанні: «онлайн-курси, онлайн-консультування, 

онлайн-тренінги, хакатони, вебінари, використання інтерактивних ЕП, 

електронних віртуальних лабораторій, електронних соціальних мереж, 

відвідування інтерактивних музеїв науки, створення презентацій, платформ 

спілкування за науковими інтересами та інші» [6]. 

На основі систематизації та узагальнення сучасних досліджень, теорії і 

практики імплементації цифрових технологій у процес іншомовної підготовки 
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виокремимо дієві інструменти, які дозволяють оптимізувати процес 

цифровізації освітнього процесу [7].  

До таких інструментів, перш за все, віднесемо, системи управління 

навчанням (Learning Management Systems). Ці програмні додатки дозволяють 

детально й системно спланувати освітній процес враховуючи при цьому 

індивідуальні особливості здобувачів, авторизувати всіх його учасників, 

надавати їм цілодобовий вільний доступ до навчальних матеріалів підвищуючи 

при цьому ефективність самостійної роботи здобувачів, здійснювати контроль 

та оцінювання конкретних результатів їх діяльності. Найбільш поширеним є 

використання Moodle ,WebCT or Blackboard Learning System,Google Classroom 

та ін. [8]. 

Забезпечення міжособистісного інтерактивного спілкування, яке 

реалізується шляхом залучення синхронних засобів, але на відстані 

здійснюється через Skype, ZOOM, Google Meet, Webex Webinars, Viber, 

WhatsApp, Telegram, Discord тощо. Для іншомовної підготовки у закладах 

вищої освіти ці інструменти є вкрай важливими. Вони дають можливість 

доповнити системи управління навчанням й реалізувати не просто обмін 

інформацією, а комунікативну взаємодію партнерів іноземною мовою, що за 

недостатньої кількості годин, які виділяються у закладі вищої освіти на 

іншомовну підготовку здобувачів, є досить значущим [9].  

Ефективними асинхронними засобами під час іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців є такі, які дають можливість здійснювати взаємообмін 

інформацією з часовим відривом/затримкою. До таких засобів відносимо чати, 

форуми, блоги тощо [5]. 

Отже, на сучасному етапі розвитку вищої школи, зокрема, іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців, цифровізація постає як ключовий фактор 

удосконалення системи освіти. Окрім безпосереднього впливу на ефективність 

навчального процесу, діджиталізація надає ланцюг непрямих переваг, зокрема 

оптимальне використання часу задля більш ефективного формування ключових 

компетентностей. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМІНИХ МОВ  У 

ПРОЦЕСІ  ПІДГОТОВКИ  МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ 

Інноваційні технології у підготовці майутніх перекладачів передбачають 

удосконалення їхніх компетентностей в окремих галузях науки, поглиблення 

навичок і вмінь. Обговорюючи окремі типи програм, що застосовуються, ми 

описуємо їхні позитивні сторони та вказуємо на негативні, що є наслідком їх 

неправильного використання. 

Ми беремо за приклад досвід західних країн, зокрема Польщі, де вже давно 

широко запроваджують IT технології в процесі викладання іноземних мов. В 

статті перераховуються інноваційні методи навчання, які пропонуються 

майбутнім перекладачам  – студентам Вінницького педагогічного коледжу. 

Ми висвітлюємо концепції наведених методів та доцільність впровадження 

інноваційних методів в навчальний процес. 

Ключові слова. Сучасні інформаційні технології навчання, інноваційні 

технології, найефективніші методи і форми навчальної роботи, висока 

результативність, перевага даних інтерактивних методів, навчальний процес, 

доцільність впровадження. 

Постановка проблеми. Початок ХХІ століття характеризує суспільство як 

постіндустріальне (інформаційне), в якому здійснюється інформатизація всіх 

галузей науки і освіти. Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний 

процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності у 

сфері суспільного виробництва є збирання, нагромадження, оброблення, 

зберігання, передавання та використання інформації. Ці процеси здійснюються 

на основі сучасних засобів процесорної та обчислювальної техніки, а також на 

базі різноманітних засобів інформаційного обміну [1, с. 48]. 
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Проте не зовсім зрозуміло, які ж найбільш ефективні методи і форми 

навчальної роботи з застосуванням інноваційних технологій на факультетах 

іноземних мов.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні технології стали нашим 

повсякденням, а їхнє використання в різних галузях науки та техніки стало вже 

нормою. Складно зараз уявити життя без комп’ютерів, смартфонів, планшетів, 

флешок чи електронних книжок. Поступ у цій галузі неймовірний, а 

результатом багатьох ярмарків електроніки є десятки революційних винаходів 

та нових пристроїв, які протягом короткого часу входять у наше буття.  

Природним чином інформаційні технології знайшли також застосування у 

процесі навчання та вивчення іноземних мов. Цю проблему  досить ретельно 

опрацьовано у західній літературі: Ahmad K., Dudeney G. – Cambridge 

University; Jones C. – Harlow; Sharma P. – Oxford. Останнім часом її розглядають 

також і в Україні: Гапон Ю., Кузнєцова О., Мартинюк А., Пометун О., 

Пироженко Л., Рибалко Т., Тимощук Н., Хоменко Л.   

Мета нашої статті — розкрити роль і значення інновацій, зокрема 

інноваційних методик викладання іноземної мови майбутнім перекладачам у 

сучасному вищому навчальному закладі, визначити найбільш ефективні методи 

і форми навчальної роботи на факультетах іноземних мов.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Візьмемо за приклад досвід 

західних країн, зокрема Польщі. Польські колеги вже давно широко 

запроваджують IT технології в процесі викладання іноземних мов. Слід 

відмітити велику кількість мультимедійних програм, яка є у них в наявності,  

(AllPlayer, Bestplayer, SubEdit Player, Windows Media Player, Winamp тощо), які 

пропонують користувачам багато різних можливостей, наприклад, дивитися 

відеофайли в режимі реального часу. Їхня роль у процесі вивчення мови значна. 

Не можна також забути про відеосервіс YouTube, завдяки якому як звукові 

файли, так і відеофайли доступні не тільки на комп’ютері, але також на 

мобільних пристроях. 
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До портативних комп’ютерів зараховують ноутбуки („laptop” –запозичення 

з англійської), нетбуки та планшети.  До переваг яких належить їхня абсолютна 

мобільність – ноутбук можна взяти, наприклад, на заняття, можна до нього 

підключити різні зовнішні пристрої та інтернет. [6].  

Офісні пакети, з яких найчастіше вживаються продукти фірми Microsoft 

(Microsoft Office в різних версіях) та Apache OpenOffice (OpenOffice в різних 

версіях), є сьогодні основним знаряддям студента-філолога. Їх використовують 

для створення передусім курсових робіт, рефератів, та магістерських робіт 

тощо. [2].   

Студентам Вінницького педагогічного коледжу, майбутнім  перекладачам  

пропонуються наступні методи навчання.  

Аудіовізуальний метод навчання. Аудіовізуальний метод широко 

застосовується для вивчення іноземних мов студентами. Цей метод є одним із 

найбільш перспективних, оскільки сприяє оптимізації та інтенсифікації 

навчального процесу. Він усе більше потребуватиме від викладача володіння 

комп'ютерними знаннями і технологіями, системного та творчого бачення 

предмета.  

«Мозковий штурм» (брейнстормінг від англ. brain storming). Це метод 

організації спільної групової та творчої роботи в аудиторії з метою підвищити 

розумову активність учасників і знайти плідні ідеї, конструктивні рішення, 

розв'язання складних проблем або нестандартних ситуацій.  

Метод проектів реалізує диференційований, індивідуально-творчий та 

активнодієвий підходи у навчанні. Проект може мати дослідницький, 

пошуковий, творчий (креативний), прогностичний, аналітичний та ігровий 

характер. Основу проектного методу складає орієнтація на інтереси і 

побажання учасників. Автором  проекту як спеціального навчального завдання 

може бути як викладач, так і студент (якщо він висловлює свою пропозицію).  

Метод творчого пошуку (дослідження). Серед різних видів завдань, 

особливо важливе місце посідають завдання творчого характеру. Пропонуючи 

такі завдання студентам для роботи на семінарських і практичних заняттях або 
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для самостійної роботи (з наданням достатнього часу на його виконання), 

викладач прагне посилити інтерес слухачів до свого предмета, глибше 

дослідити ті чи інші питання курсу, залучити їх до науково-дослідницької 

роботи.  

PRES-формула (від англ. Position—Reason—Explanation or Example — 

Summary). Допоміжний метод навчання, спрямований на розвиток і закріплення 

навичок аргументування, обґрунтування й захисту власної позиції у дискусії, 

діалозі, під час ділових зустрічей. У цій формулі запрограмований алгоритм 

логічно послідовних дій: Position (думка) — Reason (обґрунтування )— 

(Example) приклад — Summary  (висновок (наслідок)). Метод формує навички 

ефективної професійної комунікації, передусім вміння коротко виступити (1-2 

хв.) з 4 речень, коли час на дискусію обмежени  

Інтернет-форуми – це місце, яке набагато частіше використовують з метою 

обміну інформацією на конкретні теми. Відвідувач може тут не тільки стежити 

за станом „розмови”, але також взяти в ній активну участь. 

Метод роботи в малих групах (від 2-3 до 5-7 осіб) покликаний формувати 

навички командної співпраці, конструктивної взаємодії з колегами, адекватного 

сприйняття дій інших та власної поведінки. У межах групи розподіляються 

ролі: ведучого (фасилітатора), секретаря, хронометриста (слідкує за часом, 

визначеним для роботи) та ін. Чим менше часу є на виконання завдань, тим 

менше група. Пізніше ролі змінюють. [3].   

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, проаналізувавши            

результати  навчання у групах, де застосовуються вищеназвані методи, можна 

дійти висновку, що майбутнім перекладачам доцільно пропонувати інноваційні 

методи навчання. Ефективність сучасних мультимедійних засобів навчання, яка 

визначається їх інтерактивністю, мобільністю, багатофункціональністю значно 

перевищує ефективність традиційних технічних засобів навчання [, с. 37]. 

Вищеназвані ж методи характеризуються високою результативністю 

засвоєння матеріалу, підвищують активність з боку кожного студента, знімають 

емоціональні й комунікативні бар’єри, сприяють удосконаленню  їхніх 
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компетентностей, формуванню у студентів не тільки професійних, але й певних 

особистісних якостей: зібраності, старанності ініціативності, колективізму, 

креативності, комунікативності тощо”. [6, с.15 ].   
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ПРО СТРУКТУРУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ  

НА ПОЗНАЧЕННЯ ЧАСУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Фразеологізми як особливі одиниці мови привертають увагу дослідників 

вже понад століття. Кожна мова породжує такі одиниці вторинної номінації, 

відображаючи самобутні уявлення носіїв мови про оточуючий світ та закони. 

Вивчення фразеологізмів з певним лексичним компонентом є актуальним на 

сучасному етапі мовознавчих студій, наприклад, Ю. В. Білоус досліджувала 

фразеологізми з соматичним компонентом у німецькій мові [2], І. Задорожна 

зосереджується на німецькомовних фразеологізмах з компонентами 

іменниками "spaß", "gnade" та "freude" [3], Л. О. Лисенко вивчає фразеологізми 

із компонентом «вогонь» [5]. Об’єктом досліджень І. М. Запухляк вже були 

фразеологізми з компонентом «земля» в українській мові та компонентами 

«earth», «ground» та «land» в англійській мові [4]. 

Пропоноване дослідження присвячене вивченню фразеологічних одиниць 

(далі ФО)  англійської мови, у складі яких наявний компонент на позначення 

часу. Емпіричний матеріал дослідження складають 163 фразеологічних виразів 

англійської мови. Услід за М. Ф. Алефіренком [1]  виокремлюємо такі основні 

категорії фразеологізмів: дієслівні, субстантивні, адвербіальні, ад’єктивні.  

У результаті аналізу емпіричного матеріалу було виявлено, що 

найчисленнішою групою фразеологізмів англійської мови з компонентом на 

позначення часу є адвербіальні ФО, налічуючи 68 виразів англійської мови 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%86$
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(41,7 %). За твердженням М. Ф. Алефіренко адвербіальні фразеологізми – це 

«фраземи кількісно- або якісно-обставинної семантики, які характеризуються 

повною відсутністю морфологічних парадигм і виконують у реченні функції 

обставин» [1, с. 62].  Найпродуктивніша модель адвербіальних фразеологізмів 

досліджуваної мови  Prep. + N / NP налічує 35 ФО, тобто 51,4%  адвербіальних 

фразеологізмів. Наприклад:  англ. in time ‘вчасно’, ahead of time  ‘раніше, ніж 

планувалося’. Найуживанішими прийменниками, що використовуються у 

конструкціях адвербіальних фразеологізмів з компонентом на позначення часу 

є at, by, on, under, with. Прикладами таких виразів можуть слугувати англ. at the 

(very) nick of time  ‘в самий останній момент’,  from this day forward  ‘відтепер і 

надалі’, not for a moment ‘навіть ні на секунду’. 

Другою за обсягом структурною категорією фразеологізмів із 

компонентом на позначення часу є дієслівні фразеологізми, нараховуючи 50 

ФО англійської мови (30,6 %аналізованих виразів). Ці фразеологічні вислови 

виражають дію і функціонують здебільшого у ролі присудка. Наприклад: англ. 

to be pressed for time ‘відчувати нестачу часу’. Найпродуктивнішою моделлю 

дієслівних фразеологізмів з компонентом на позначення часу є V + N / NP, яка 

налічує 22 ФО, тобто 44% дієслівних ФО: англ. to burn the midnight oil 

‘засиджуватися за книгами до пізньої ночі’, to serve time ‘відбувати термін у 

в’язниці’. 

Субстантивні фразеологічні одиниці представлені 29 виразами англійської 

мови (17,7% аналізованих ФО). Найпродуктивнішою в межах цієї групи є 

модель N + N, тобто поєднання іменника з іменником за допомогою 

прийменникового підрядного зв’язку, що може пояснюватися типовістю 

конверсії в англійській мов, наприклад: the moment of truth ‘момент істини; 

момент, який хтось довго чекав’.  

Ад’єктивні ФО – найменша за обсягом група аналізованих фразеологізмів з 

компонентом на позначення часу, що налічує 16 виразів (9,8 % досліджуваних 

ФО).  
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Найпродуктивніші ад’єктивні компаративні фразеологізми англійської 

мови належать до моделі Adj. + Prep. + N / NP, яка налічує 9 виразів, тобто 

56,2%  ад’єктивних фразеологізмів (англ. black as night ‘чорний як ніч’). 

Найпродуктивнішими ад’єктивними некомпаративними фразеологізмами 

англійської мови з компонентом на позначення часу є ФО представлені 

структурною моделлю Prep. + N / NP, яка налічує 7 ФО, тобто 43,7% (англ. up 

in years ‘дуже старий’. 

Квантитативні особливості ФО з компонентом на позначення часу в 

англійській мові проілюстровані в Таблиці 1: 

Назва 

граматичної 

категорії ФО 

Адвербіальні 

ФО 

Дієслівні 

ФО 

Субстантивні 

ФО 

Ад’єктивні 

ФО 

Кількість 

ФО  

68 50 29 16 

Кількість 

ФО  

у % 

41,7 % 30,6 % 17,7 % 9,8 % 

Найтиповіші 

структурні 

моделі ФО 

даної 

граматичної 

категорії 

Prep. + N / 

NP 

V + N / 

NP 

 

N + N Prep. + N 

/ NP 

Отже, найчисельнішою групою фразеологізмів з компонентом на 

позначення часу в англійській мові є адвербіальні фразеологізми, а найменш 

численними – ад’єктивні ФО. 
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Сучасна лінгвістика, як вітчизняна, так і зарубіжна, накопичила значний 

досвід у дослідженні синтагматики слів загалом та дієслів зокрема. Під 

синтагматикою здебільшого розуміють особливі, лінійні, «горизонтальні» 

відношення, що виникають між послідовно розташованими мовними 

одиницями за їхнього безпосереднього поєднання в  мовленні чи тексті [1; 3]. 

Визнаючи такий тип відношень, мовознавці по-різному підходять до їхнього 

наукового осмислення. Цілком природно, що належна розробленість дієслівної 

синтагматики, як і низка суперечливих питань у  кваліфікації цього явища, має 

подвійний вплив на міжмовні розвідки, зокрема в українсько-англійській 

паралелі. З одного боку, широка зацікавленість синтагматичними 

властивостями дієслів, відтворена в низці праць вітчизняних та зарубіжних 

лінгвославістів та лінгвогерманістів [1-7], формує надійне підґрунтя 

для міжмовних досліджень. З іншого ж боку, помітною є  методологічна 

та відповідно термінологічна нерелевантність існуючих внутрішньосистемних 

досліджень, що передбачає їхнє «адаптування», «переосмислення», 

«приведення до спільного знаменника» для створення об’єктивних передумов 

подальшого контрастивного аналізу.  

Наприклад, у західноєвропейському мовознавстві ключовим стало поняття 

валентності.. Уважають, що схожа ідея була покладена в граматику залежностей 

та створила передумови для  формування відмінкової, чи рольової, граматики 

Ч. Філлмора [4], в  якій поняття валентності відповідає поняттю семантичної 

ролі як актанта певного предиката. В інших синтагматичних теоріях, зокрема у 

Лондонській школі, визначальним є поняття контекстуалізації мовних одиниць, 

за  якого сполучуваність кваліфікують як  явище, детерміноване загальними 

типами ситуації, і витлумачують його в  термінах «колокація» (пор. із поняттям 

сутнісних семантичних відношень В. Порцига і лексичних солідарностей 

Е. Косеріу) та «колігація». Для американської дескриптивної лінгвістики 

ключовим у сфері сполучуваності є поняття дистрибуції, або оточення мовної 

одиниці, як зреалізований лінійний ряд без урахування парадигматичного 
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аспекту [5]. Теорії сполучуваності знайшли активний розвиток 

і  в  лінгвославістиці [1; 2].  

У розмаїтті теорій і концепцій цілком виправданими були спроби вказати 

на ключові фактори, що визначають сполучувальність слова, і  диференціювати 

синтагматику на синтаксичну, семантичну та лексичну. Синтаксичну 

синтагматику кваліфікують як набір та умови реалізації синтаксичних зв’язків 

слова, сполучуваність певних граматичних розрядів слів. 

Основним здобутком семантичної синтагматики стало формулювання 

закону семантичного узгодження (ітерації сем, імбрикації, подовження сем), 

теоретична кваліфікація якого завдячує напрацюванням західноєвропейських 

і  американських, як і східноєвропейських лінгвістів [6 ; 7]. У доволі відмінних 

концепціях цих мовознавців так  чи  інакше простежено спільність щодо 

намагання встановити закономірності семантичної комбінаторики (семантичної 

реляції). При цьому доказовими стають виведені дослідниками правила 

складання значень (Ch. Osgood), запозичена із теорії граматичного плеоназму 

обов’язкова повторюваність значень (M. Masterman) тощо.  

Предметом лексичної синтагматики здебільшого вважають т. зв. 

«лексичний синтаксис», тобто лексичну сполучуваність слів у лінійному ряду, 

на противагу синтаксису «граматичному» [2; 3].  

Отже, синтагматична параметризація дієслівних систем може мати кілька 

вимірів: синтаксичний, семантичний, лексичний. Нерідкими є спроби поєднати 

вказані аспекти синтагматичних вимірів. У сучасній лінгвістиці найбільш 

розробленою постає теорія семантико-синтаксичної сполучуваності дієслів, під 

якою розуміють системно передбачувану семантичну сполучуваність, 

формалізовану придієслівним зв’язком як одним із видів реченнєвотвірного.  
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водночас вимагає ґрунтовного аналізу особливостей ділового управлінського 

спілкування. 

 Психологічним аспектам ділового спілкування та управління приділяється 

значна увага наукової громадськості. Активного розвитку ця ланка психології 

управління персоналом набула завдяки таким українським фахівцям: 

Т. Потапенко, Г. Щокін, О. Яновська тощо. Упродовж останніх десяти років 

принципи по роботі з персоналом в Україні істотно змінилися. На потужних 

підприємствах, у корпораціях та організаціях активно використовують 

зарубіжний досвід у сфері управління персоналом. Разом з тим, існують певні 

напрями в менеджменті персоналу, які не знайшли свого повноцінного 

практичного втілення. До них доцільно віднести психологічні особливості 

ділового управлінського спілкування. 

Метою публікації є  виокремлення основних психологічних особливостей 

ділового спілкування як засобу ефективної роботи з персоналом у забезпеченні 

управлінської діяльності. 

Основою будь-якого виду професійної діяльності є професійна, етична, 

психологічна складові. Але аналіз різних видів професійної діяльності 

засвідчує, що значення, місце цих складових у них різне. Основою 

професіоналізму всіх видів діяльності є безумовно професійна складова – 

знання, уміння, навички у відповідній сфері професійної діяльності. Не зовсім 

визначеною, однозначною є роль етичної та психологічної складових – етичної 

та психологічної культури носія відповідної професії [5]. В багатьох випадках 

такі аспекти професійної діяльності просто ігноруються, особливо в інженерно-

технічній діяльності. Все це засвідчує суто технократичний підхід до поняття 

професіоналізму, недостатню увагу ціннісним, особистісним, психологічним 

засадам професійної діяльності людини та її життєдіяльності загалом.  

Наведемо праклади та проаналізуємо, з точки зору ролі в їх структурі 

етичних та психологічних засад, деякі професії. Так, у діяльності токаря, 

зварювальника, програміста етична, а особливо психологічна складові, не 

відіграють відносно панівного значення. Хоча будь-який вид професійної 
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діяльності має в собі етичну складову – на що результати професійної 

діяльності спрямовані або можуть бути спрямовані – на реалізацію ідеї добра 

чи зла, результати діяльності наносять шкоду здоров’ю людини, ведуть до 

екологічних проблем, можуть призвести до загибелі людей та ін. Відносна 

некомунікативність цих професій також може свідчити про недомінантність 

психологічної складової.  

Інший підхід до аналізу таких професій як лікар, суддя, поліцейський. У 

них важливим елементом професіоналізму, окрім професійної складової, постає 

моральність людини. Психологічний чинник професіоналізму у зазначених 

професій, за винятком лікаря-психотерапевта, поліцейського-слідчого відносно 

не є домінантним, хоча бачимо зростання його ролі. Зовсім іншу ситуацію 

спостерігаємо в професіях учителя, вихователя, професіях, в основі яких 

взаємодія з клієнтами (бізнес, банківська діяльність, торгівля та ін.), 

управлінська діяльність (діяльність менеджера) та ін. У цих сферах професійної 

діяльності професіоналізм визначається сукупністю всіх складових – 

професійної, етичної, психологічної. Професійний аспект діяльності 

менеджера, на відміну від інших професій, є сукупністю виробничої та 

управлінської діяльності [4].  

Аналіз теорії та практики управлінської діяльності в організаціях дає змогу 

зробити висновок, що професіоналізм менеджера є системним явищем і 

визначається сукупністю таких його складових: знання, уміння, навички у 

сфері управлінської діяльності; професійні знання, уміння, навички у 

відповідній виробничій сфері;  етична культура; психологічна культура [3]. 

 Особливого значення етичні та психологічні засади менеджменту 

діяльності організацій набули на рубежі ХХІ ст. Вислів  «XX вік – вік 

технологій, XXІ вік – вік психології, етики» актуалізується в сфері економіки, 

бізнесу. Відомий менеджер Джек Уелч, який понад 20 років (до 2001 р.) 

очолював компанію «Дженерал електрик», акцентує увагу на такому аспекті 

діяльності менеджера: «Уміння контактувати з людьми – це все і вся». «У 
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новому тисячолітті, сповненому жорсткої конкуренції, необхідно вести людей 

до цілі, не командуючи ними, а запалюючи, надихаючи їх» [6]. 

Виходячи з об’єкта нашого розгляду – управління в організації, основою 

якого є керівництво людьми, підкреслимо панівну роль у діяльності менеджера 

саме психологічної культури. Суттєвою ознакою ділового спілкування в 

управлінні є особливий морально-психологічний клімат, якому притаманні 

доброзичливість, взаємна довіра, відкритість. Відкритість як складова 

професійної компетентності керівника – це готовність та вміння бути самим 

собою, неприховано виявляти співрозмовнику свою позицію. 

Важливою складовою ділового управлінського спілкування є 

комунікативність. За оцінками фахівців керівник витрачає на комунікацію від 

50 до 90% робочого часу, адже він повинен довести інформацію до підлеглих і 

отримати від них необхідну реакцію, а також здійснювати інформаційну 

взаємодію з колегами і вищим керівництвом. Приблизно 80% зарубіжних 

керівників вважають, що обмін інформацією є однією з основних проблем в 

організаціях, а неефективні комунікації є головною перепоною на шляху 

досягнення кінцевого результату. Неспроможність ефективно обмінюватися 

інформацією в колективі неминуче призведе до негативних наслідків, які 

проявлятимуться в нездатності працювати разом і досягати спільної мети [4].     

Висновок. Підсумовуючи вищезазначене необхідно зауважити, що 

керівник повинен бути тонким психологом, уміти слухати та розуміти 

працівників, створити сприятливий соціально-психологічний клімат у 

колективі. Поєднання цих складових неодмінно позитивно відобразиться на 

колективі та створить передумови для надійної роботи персоналу.  

Отже, доцільне використання низки психологічних особливостей ділового 

управлінського спілкування у роботі з персоналом сприятиме якомога 

ефективнішій та продуктивнішій його діяльності. 
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DIFFERENTIATION OF NEOLOGY NOTIONS 

Language is constantly developing its internal and external resources, adapting 

to ever changing circumstances of social, cultural, political and scientific life, 

generating new forms, improving its expressive means and devices through their 

structural complication or simplification [9]. Language is one of those spheres of 
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human activity that are the first to bring reaction to social and other kinds of changes 

in human life and activities [5].  

Nowadays, scholars use various terms to refer to these lexical units. In this 

context, the A. Turchak publication analyzing researches dedicated to the problems 

of occasionalisms is worth mentioning. The author notes that scientists allocate more 

than 30 terms for the designation of these lexical units (for example, occasional 

word, disposable neologism, author’s neologism, coinage, and others) [8]. According 

to D. Crystal, the general term for a newly-created lexeme is a coinage; but in 

technical usage a distinction can be drawn between occasionalisms and neologisms 

[1, p. 132]. 

We should mention that scholars’ opinions regarding the delineation of the 

terms “neologism” and “occasionalism” are ambiguous. Neologisms are regarded as 

new lexical units, which denote a new, previously unknown, non-existent concept, 

subject, branch of science, occupation, etc. [4, p. 138]. L. Diadechko suggests the 

following criteria for differentiating: lexicographic (occasionalisms belong to speech, 

not the language, they are not recorded in dictionaries and used irregularly), word-

formation (the emergence of occasionalisms is often accompanied by language 

deviation), expressive-stylistic (occasionalisms have a high degree of expressiveness 

adding to emotionality of the text) [2]. 

However, linguists also single out term “potential words” for the designation of 

new lexical units. According to K. Nykytchenko, neologisms, occasionalisms, and 

potential words are traditionally differentiated as follows: “neologisms are new 

words in the language, potential words are words that are created (but not yet fixed 

by the tradition of word usage) or can be modeled via productive rules and 

occasionalisms are words the formation of which is affected by violation of certain 

word-formation laws” [6, p. 182]. Some scientists raised the question of expediency 

and necessity of this notion. Zh. Koloiz denies the need to highlight potential words 

among coinages. The linguist maintains that the combination of components potential 

and word is devoid of any logical sense. Any new speech formation is not potential 

but a real word that denotes a certain concept and has its material form of expression 
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which establishes specific semantics [3]. O. Rebriy has got a similar point of view 

supported by the structural, functional and semantic analysis [2]. That’s why there is 

no need to differentiate the potential words among speech coinages.  

Let us consider the features distinguishing occasionalisms from neologisms. 

Thus, occasional words are created directly for special situation. However, the most 

wide-spread occasionalisms can be quoted. Secondly, the novelty of neologisms 

disappears in some time and extraordinary and unfamiliar perception of occasional 

elements is their distinctive feature. The occasional words emergence in language is 

always unpredictable. The occasional elements are very expressive because of 

unaccustomed perception and because of special concentration of content [2]. 

We can conclude that neologisms are understood as some stable innovative 

elements, which entered into communication of some group of people; 

occasionalisms are words or their meanings used once in any text or process of 

communication. 
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«ЖІНОЧЕ ПИТАННЯ»: ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТОСТІ ЖІНКИ У 

ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ РОМАНУ Г. 

ФЛОБЕРА «ПАНІ БОВАРІ») 

«Жіноче питання» завжди дуже гостро та неоднозначно підіймається у 

літературі та суспільстві. Воно завжди було, є та буде актуальним, адже точної 

відповіді на нього та його вирішення ніколи остаточно знайдено. Оскільки 

література ХІХ століття характеризувалась своїм реалізмом з переходом у 

романтизм, багато письменників Європи, США та інших країн приділяли увагу 

питанню позиції та ролі жінки у суспільстві. 

Саме тому літературу другої половини ХІХ століття вважають умовним 

періодом в історії літератури від середини ХІХ століття до 1890-х років. В 

естетичному аспекті період позначений художньо-зображальною системою 

реалізму в Європі та подальшим розвитком романтизму. 

Соціальні суперечності епохи породжували класову боротьбу. XIX століття 

ознаменувалось появою на історичній арені пролетаріату, що вступив у бій за 

свої інтереси. Передова література XIX століття розвивалась у самій гущі 

класових битв, відбиваючи у художній формі соціальні суперечності часу, 

інтереси і сподівання широких народних мас. 

Дві течії, що прийшли на зміну класицизму й сентименталізму, посіли 

центральне місце в літературі XIX століття це – романтизм і реалізм [1, с. 157]. 

Та незважаючи на значну нерівномірність літературного розвитку та 

велику різноманітність художніх напрямків, для цього періоду можна виділити, 

що саме розвиток реалізму став домінантом літературного процесу та по-

різному проявляється у різному історико-культурному оточенні, але має певні 

спільні риси. 

Саме в цей час, письменники піднімають важливі питання, які турбують 

суспільство. Одним з таких письменників став Г. Флобер, який висвітлив у 

своїх романах проблему жіночої емансипації у ХІХ столітті. 

Жінка – це насамперед індивідуальна особистість, це людина, яка живе, є 

невід’ємною складовою суспільства і виконує в ньому важливу і безпосередньо 
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потрібну роль. Та на жаль у ХІХ столітті виникла така проблема, як «жіноче 

питання». В цей час, всі як один почали дискримінувати жінок у всіх 

соціальних сферах, з’явилася нав’язлива ідея, що роль жінки зводиться лише до 

зразкової матері та дружини, чиє призначення та сенс існування не виходить за 

межі сім'ї. Дану проблему було чітко окреслено у романі Г. Флобера «Пані 

Боварі». 

Письменник кинув виклик тогочасному суспільству, він вирішив показати 

вибір між особистою свободою людини та існуючими правилами поведінки в 

суспільстві. Можливо саме тому автор вирішив, що головна героїня роману має 

померти. Це можна назвати їхнім викликом громадській думці. 

Одна з головних привабливих рис художньої літератури ХІХ століття – це 

здатність розкрити таємниці внутрішнього світу людини, виразити душевні 

рухи так точно і яскраво, як це не зробити людині в повсякденному, 

звичайному житті. У психологізмі один з секретів довгого історичного життя 

літератури минулого: кажучи про душу людини, вона говорить з кожним 

читачем про нього самого [2, с. 133]. 

Отже, для відображення внутрішнього світу та світогляду героя, 

детального аналізу його думок, почуттів та переживань, у літературному творі 

було використано «психологізм», нове явище, яке тільки почало входити у 

літературу в часи реалізму.  Саме за допомогою «психологізму» письменники у 

своїх романах могли заглиблюватися в душу персонажів, їх психологію. У 

психологічному творі увага автора переноситься із зовнішнього (подієвого) 

сюжету на внутрішній (психологічний), він відслідковує всі порухи душі своїх 

героїв, намагається розкрити їх роздуми й мотивацію вчинків, показати 

нелегкий шлях внутрішніх колізій [1, с. 120].  

Цей спосіб зображення персонажу означає, що автор ставить перед собою 

завдання показати характер і особистість героя безпосередньо з психологічної 

точки зору, і зробити такий спосіб усвідомлення героя основним. Найчастіше 

способи зображення внутрішнього світу героя ділять внутрішні і зовнішні. 
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Внутрішній світ персонажу зсередини зображується за допомогою 

внутрішніх діалогів, його уяви і спогадів, монологів і діалогів із самим собою, 

часом через сни, листи та особисті щоденники. Зображення «ззовні» полягає в 

описі внутрішнього світу персонажа через симптоми його психологічного 

стану, які виявляються зовні, найчастіше це міміка і жести, мовні звороти, 

манера говорити, розмови. Також це може бути опис побуту, одягу, поведінки 

та житла. 

Аналізуючи творчість Г. Флобера необхідно відзначити, що автор 

змальовує та досліджує життя Франції середини ХІХ століття, повністю 

висвітлюючи деградацію людської душі, відчутне нівелювання культурних 

цінностей, мистецтва, науки, політики, релігії, побуту, їх провінціалізацію [4, 

с. 8]. 

В аналізованому романі Г.Флобера «Пані Боварі» всі події мали реальне 

підґрунтя. Отже, головною героїнею та основним джерелом назви роману є 

Емма Боварі. Від природи вона отримала тонке відчуття всього, що було 

навколо неї, вона прагне оточити себе усім прекрасним. Також вона була 

переповнена прагненням до кохання, багатства та верхів суспільства. Але 

розбіжність її ідеалів з реаліями життя призводить Емму до самогубства.  

За жанром «Пані Боварі» – реалістичний, соціально психологічний роман. 

Письменник використовує психологізм, як ознаку власного творчого стилю та 

методу. Психологізм Флобера виявляється в його умінні точно передавати 

словами ледь відчутні душевні імпульси, «рух пристрастей». Усі вчинки героїв 

глибоко мотивовані. Сам автор називав свій твір аналітичним, а сучасники 

порівнювали його перо зі скальпелем. Сюжет роману простий: жінка виходить 

заміж за чоловіка посереднього характеру , розчаровується в ньому і накладає 

на себе руки. Флобер збагатив цей сюжет численними проблемами. У його 

розвитку провідне значення має внутрішній світ героїв - думки, почуття, 

переживання героїні [3, с. 24]. 

Флобер розвінчує жіночі ілюзії і засуджує явище, яке критики пізніше 

назвали «боваризмом» (намагання уявити себе іншим, ніж ти є насправді). Це 
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відчуття переживають майже всі герої роману, але саме Еммі найбільшою 

мірою властиве жити вигаданим життям. Саме тому головна героїня роману 

вчиняє жорстоко і одночасно наївно, і читач не помічає її жорстокості, тому що 

її наївність приваблює. Емма руйнує життя Шарля і Берти, але і сама при цьому 

страждає, і ми співчуваємо «нещасній», тому що свідомість Емми опинається 

на авансцені, а сам автор залишається десь дуже далеко, даючи можливість 

читачеві самому оцінити вчинки персонажів.  

У творі Г.Флобера можна спостерігати певне паралельне співвідношення 

відображення ролі жінки у суспільстві, описуваному письменником. З одного 

боку, письменник ставить мораль та принципи тогочасного суспільства, з 

другого – особистість головних героїнь.  

Отже, «жіноче питання» й досі залишається нагальним не лише у  сучасній 

літературі, але й у суспільстві. Саме тому роман Г. Флобера є і досі актуальним, 

адже в ньому він підтвердив та розкрив всю проблематичність глобального 

«жіночого питання» у ХІХ столітті, а саме дискримінацію жінок у всіх 

соціальних сферах. Письменники критикували другорядність слабкої статті та 

те, що їхня роль зводиться лише до зразкової матері та дружини, чиє 

призначення та сенс існування не виходить за межі сім'ї.  
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SOME INSIGHTS INTO THE INFORMATIONAL WAR AGAINST 

UKRAINE 

Media portrayals of the Russo-Ukrainian War, including the 2014 Ukrainian 

revolution following the Euromaidan protests, the subsequent 2014 annexation of 

Crimea, incursions into Donbas, and the full-scale invasion of Ukraine in 2022, have 

differed widely between Ukrainian, Western and Russian media. Russian, Ukrainian, 

and Western media have all, to various degrees, been accused of propagandizing, and 

of leading an information war [2].  

While Russian and Ukrainian media narratives of the ongoing conflict between 

the two counties differ considerably, due in part to the extent of government control, 

their media ecosystems are both dominated by the reliance of much of their 

populations on television for much of their news. According to Levada Centre, two-

thirds of Russians relied on state television for their news in 2021. A Research & 

Branding Group February 2021 poll found that for the first time Ukrainians preferred 

the Internet as their primary news source instead of television (51% preferred the 

Internet and 41% TV) [3].  

Russian channels have repeatedly used misleading images, false narratives, 

misrepresentation, suppression, and fabricated news stories, such as 2014’s fictional 

child’s crucifixion and fictional death of a fictional 10-year-old in a shelling. The 

BBC has reported that Russian state television “appears to employ techniques of 
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psychological conditioning designed to excite extreme emotions of aggression and 

hatred in the viewer”, which, according to The Guardian, is part of a coordinated 

“informational-psychological war operation”.  

A regular theme in the Russian media has been that the Ukrainian army, which 

has many Russian-speaking members, commits “genocide” against Russian speakers 

who strongly desire Russia to “protect” them from Kyiv. Yet a Gallup poll showed 

that fewer than 8% of eastern residents “definitely” wanted Russian protection. They 

believed Russia’s denials of involvement in the Crimean crisis, until Vladimir Putin 

boasted about the key role of Russian soldiers, and continue denying its involvement 

in the war in the Donbas region of Ukraine, despite evidence that Russia has 

regularly shelled across the border [2]. 

In July 2014, The New Yorker reported that “nearly all Russians derive their 

news and their sense of what is going on in the world” from Russian state television, 

whose broadcasts were described as “feverish, anti-Ukrainian, anti-American, and 

generally xenophobic” and “full of wild exaggeration about Ukrainian “fascists” [1]. 

The main themes of Russia’s “information war” include: 

Russia has the right to a “sphere of influence”. 

Russia is “only laying claim to what is rightfully hers”. 

Russia’s neighbors are “failed states” and Europe is “harming” its economy and 

security by building ties with them. 

“Western decadence” and threats to “traditional” ways of life. 

Europe is harmed the most by sanctions. 

Putin’s government is “legitimate” and “successful”. 

Obscuring Russia’s role in post-Soviet crises by presenting them as ethnic 

conflicts [3].  

Ukraine was the main subject of negative reports until the Russian media shifted 

their attention to Turkey. Other top stories, usually based on hearsay, with no 

accompanying evidence and illustrated by photos taken from unrelated incidents, 

included a “three-year-old boy crucified by Ukrainian servicemen”, “parcel of land 

and two Russian slaves for Ukrainian soldiers,” a woman with five different names 
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and stories, a “Spanish air controller in Kyiv”, “satellite photo of Ukrainian fighter 

jet firing at Boeing”, “Ukrainian fighter jet pilot confession” (spread in Russian 

media as a viable explanations for the MH17 crash), Dmytro Yarosh winning the 

2014 Ukrainian presidential election, and Yarosh threatening to set off a grenade in 

Parliament [2].  

Russia has also described other uprisings in eastern Europe, unfavorable to the 

Kremlin’s interests, as controlled by foreign powers and fascists. In a July 2009 open 

letter calling Russia “a revisionist power”, Vaclav Havel, Lech Walesa, and other 

former leaders of central and eastern Europe criticized Russia for “challenging our 

claims to our own historical experiences” and “asserting a privileged position in 

determining our security choices.” Russian state television has described the 

Hungarian Revolution of 1956 and the Prague Spring of 1968, both stopped by 

Soviet-led invasions, as orchestrated by the United States and Western European 

countries. Russian TV presented the invasion of Czechoslovakia “as brotherly help 

aimed to prevent an invasion by NATO and fascism”, provoking outrage in the 

Czech Republic and Slovakia [1].  

Social media are used in a coordinated way to influence public opinion in Russia 

and elsewhere. Paid commenters may earn 45,000 roubles a month or 65,000 if they 

know a foreign language.Their tasks included presenting Ukraine as a tool to weaken 

Russia, the Ukrainian government as fascist, Vladimir Putin as superior to leaders of 

other countries, and Western countries as depraved [3]. 

Leaked emails of Kristina Potupchik, a former Nashi spokeswoman, and later an 

employee of the Putin administration, revealed wide-scale monitoring of any critical 

articles in Russia opposition media, paid commenting and trolling by web brigades, 

coordinated by Potupchik. According to earlier leaks she had been involved in 

similar activities at least since 2012 [2].   

Ukrainian media have stated that the unrest in Ukraine was manufactured by 

Russia. They have consistently accused Russia of being a provocateur, and of 

controlling anti-government groups behind the scenes. They saw the annexation of 

Crimea as illegitimate and illegal. Following the start of the War in Donbass, the 
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Ukrainian government and some media described the armed groups of the self-

proclaimed Donetsk People’s Republic and Luhansk People’s Republic as 

“terrorists” and “separatists” and referred to the military operation against the DPR 

and LPR as an “anti-terrorist operation” [3].  

In September 2014, the Kyiv Post was critical of the West’s response to the 

crisis, stating “Ukraine can never surrender its nation and the West should be 

ashamed of its ongoing appeasement of Putin, who is trying to veto the Western, 

democratic aspirations of Ukrainians who do not share his twisted dream of 

recreating a version of the Soviet Union [1].  

Halya Coynash of the Kharkiv Human Rights Protection Group criticized Russia 

for calling for “federalization” of Ukraine while quickly suppressing autonomy 

initiatives within Russia. Ukrainian media widely condemned the November 2014 

Donbass general elections, comparing them to elections in the Soviet Union [3]. 

Volodymyr Zelenskyy has used social media to post statements, videos and 

photos to counter Russian disinformation about him during the 2022 Russian 

invasion of Ukraine.  

Western media in covering the war were criticized by users, journalists, experts 

and analysts as biased, hypocritical, promoting their own propaganda  and providing 

double standards [2].  

According to an April 2014 poll by the Razumkov Centre in Ukraine, the 

Russian media was trusted by 12.7% of respondents, the western media by 40.4%, 

and the Ukrainian media by 61.5% [1]. 
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WAR CONFLICTS AND MEDIA: WHAT IT IS AND HOW IT IS 

HIGHLIGHTED 

Conflict is one of the defining features of the modern world. Since the end of the 

Cold War there have been countless conflicts that have involved the deaths of 

millions of people and the suffering and displacement of millions more. It is 

impossible to accurately quantify human suffering due to conflict. To take one 

indicator – it has been suggested that, in the last ten years, over two million children 

have died in conflicts, more than one million have been orphaned and more than six 

million have been disabled or seriously injured. One striking factor is the growth in 

the number of conflicts which have fundamentally corroded the ability of the state to 

care for its citizens. The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 

has analysed 59 ‘major’ armed conflicts occurring since the end of the Cold War. In 

this case ‘major’ means that they involved in excess of 1,000 battle-related deaths in 

one year. Of these, the majority were intra-state. As a result of these prolonged 

conflicts many states have effectively collapsed or are very fragile. There is no rule of 

law, public services and facilities have been wrecked or plundered, and populations 

displaced. Such conflicts exacerbate poverty, bring massive human suffering, destroy 

the environment, displace substantial numbers of people and create enormous 

problems for the international community [1]. 

Very few of these conflicts have attracted serious concern from the international 

community, although those that have attracted international attention have had a 
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significant impact. The genocide in Rwanda (itself a part of an internal conflict) and 

the wars in the Balkans that marked the breakup of Yugoslavia have led to much 

debate about the powers and responsibilities of the international community, as well 

as triggered serious rifts inside the United Nations, making the effective work of that 

organisation more difficult. In both of these conflicts the media played a pernicious 

role – directly inciting genocide in the case of some Rwandan media while acting as a 

vehicle for virulent nationalism in former Yugoslavia [1]. This is not just a modern 

phenomenon – both the Nazis and the Soviet Union used the media to create a 

hegemonic climate in which they could more easily exercise power. However, policy 

makers have been slow to understand the importance of media in shaping modern 

conflict or how, with proper support, it can help create the conditions for peace. 

Despite the amount of violent conflict in the world there is still little common 

understanding of how modern internal conflicts are triggered. Although there is 

growing concern among the developed democracies about the problem of failed or 

fragile states, and the way that conflict areas nurture crime, terrorism, disease and 

other threats to human security, no-one has mapped the key indicators that signal the 

onset of violence. Wars between states can be explained in geo-political terms – as a 

contest for natural resources, a means of resolving disputes over territorial boundaries 

and so on. However, internal conflicts are little understood. We still do not know how 

the instability or ethnic tension that marks many societies can suddenly escalate into 

organised violence [2]. 

Perhaps one explanation for this lack of understanding is the relatively 

inconsistent approach to media coverage of conflicts around the world. It is obvious 

that the political significance of some conflicts affects the response of the most 

powerful governments and this in turn affects the media’s coverage of conflict. 

However, it is also the case that the extent to which the media assigns priority to 

covering one conflict rather than another in turn shapes the response of the 

international community [3]. The common factor appears to be that the media pays 

close attention to the concerns of their domestic audience – which in the case of the 

most powerful international media tends to be the peoples of North America and 
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Europe – who need a point of identification in the conflict for their attention to be 

engaged. One consequence is that while some conflicts have acquired global attention 

through exposure in the media, others have failed to receive significant attention 

through neglect. Many of the African conflicts of recent times in which millions have 

died – whether it is the wars in the Congo since 1997, the renewed civil war in 

Angola, the inter-related conflicts in Sierra Leone, Cote D’Ivoire, Guinea and Liberia 

– have passed almost without notice under the international radar. The wars in the 

North and South Caucasus are in a similar category; hundreds of thousands of dead, 

dwarfing for example the deaths in the second intifada between the Palestinians and 

Israelis, but with little expressed international concern either from governments or 

civil society [1]. 

Of course conflicts do not fall into neat typological categories. Conventionally, 

it used to be thought that wars between states have a beginning, when war is declared, 

a middle when organised fighting takes place, and an end, when either one side 

secures victory and imposes its settlement or peace is negotiated. Modern conflicts, 

including those between states as well as those internal to states, often follow a 

different pattern. Violence can be spasmodic and appear almost random – it breaks 

out, subsides and breaks out again. The presence of international peacekeepers can 

prevent organised violence, but the potential for violence remains ever present [2]. 

The international media can also complicate attempts to resolve conflicts as their 

actions can engender resentment among local people at the editorial priorities of the 

media organisations. Modern communities are very sophisticated in their 

understanding of the media and its potential power. People often find it difficult to 

understand why they are the intense focus of media attention one day but then 

disappear of the media horizon the next. While it is understandable that editors and 

producers must constantly seek new ways to engage their own domestic audiences, 

their behaviour can give rise to all kinds of resentment, suspicion and conspiracy 

theories [1]. 
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Принципи вибору професії тісно пов’язані з профорієнтацією, яка є 

елементом професійної самовизначеності студентів. Пріоритетними 

принципами у виборі професії мають бути принципи, які допомагають обрати 

майбутню професію, а саме – принцип допомоги вибору професії. Зазначений 

принцип базується на трьох частинах: 1) усвідомлення себе через свої нахили, 

здібності, захоплення; 2) вивчення вимог, переваг, можливостей та перспектив 

майбутньої професійної діяльності; 3) ґрунтовне вивчення першого та другого 

факторів. 

Обираючи  майбутню професійну діяльність, варто враховувати, що  

майбутня професія має бути корисною для суспільства та вибір професії 

повинен засновуватися на врахуванні здібностей особистостей, а не вимог на 

ринку праці. 

Для того, щоб розвити професійні мотиви у студентів, викладачам варто 

виробляти в студентів правильне уявлення про суспільну значущість і зміст 
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майбутньої професійної діяльності. Формування позитивної мотивації до 

засвоєння знань і вмінь, які мають пряме відношення для успішного 

розв’язання професійних завдань створить умови для розвитку професійних 

мотивів у студентів. Важливо стимулювати самоосвіту та самовиховання та 

викликати активний інтерес до всього, що пов’язано з майбутньою професією. 

Обмін соціально-рольовими функціями між викладачем і студентом та 

оптимізація взаємин у системі «студент – викладач» сприятиме професійній 

самореалізації студентів. 

У професійному зростанні особистості студента відбувається також 

професійна самоактуалізація. 

Це пошук професійного іміджу – зовнішня характеристика образу, яка 

завжди відображає індивідуальність як символ особистості. Професійна 

самоактуалізація – це індивідуальний стиль професійної діяльності. 

Актуальності набувають процеси визначення для себе професійних перспектив, 

шляхів їх досягнення, прагнення до гармонійного розкриття та ствердження 

свого природного, творчого потенціалу. 

Таким чином, процес професійного самовизначення – це самопізнання, 

самооцінка власних здібностей і практичні дії з їх розвитку, це 

самоактуалізація. Професійна спрямованість особистості студента веде до 

розуміння і прийняття професійних завдань із оцінкою власних ресурсів їх 

вирішення. Процес підготовки фахівця з вищою освітою охоплює не тільки 

набування знань, умінь і навичок, а й професіоналізацію особистості студента 

загалом. 

Наслідком професійного зростання особистості майбутнього фахівця та 

розвитку його професійних здібностей є фахова компетентність, яку набуває 

студент. Вона характеризується: 

1) ґрунтовними знаннями із загальноосвітніх і фахових дисциплін; 

2) володіння уміннями і професійною технологією (технікою); 
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3) здатність мобілізувати в професійній діяльності знання і вміння, 

використовувати узагальнені засоби виконання дій при вирішенні професійних 

завдань. 

Компетентність забезпечує універсальність оволодіння професійною 

діяльністю та характеризує готовність до праці. Високий рівень оволодіння 

професійною діяльністю характеризує також поняття професійна культура. 

Професійна культура – це високий рівень професійних знань, професійне 

мислення, а також відповідальність і рефлексивність. Рефлексивність стимулює 

самоаналіз, оцінку свого «Я», тобто об’єктом самопізнання стає власне «Я». 

Для розвитку рефлексії потрібний вербальний і невербальний зворотній 

зв’язок (оцінка оточуючих), порівняння себе з іншими, самоспостереження за 

своїми думками, почуттями, вчинками (того, що відбулося) для подальшого 

управління самим собою; 

зіставлення свого «Я – сьогоднішнє» з «Я – вчорашнім». 
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ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

В сучасному науково-педагогічному дискурсі протягом останнього часу 

спостерігається активізація розгляду проблематики цифровізації освіти та 

розвитку одного з її нових форматів – масового навчання за допомогою 

освітніх онлайн платформ. Тригером для сплеску такої активності науковців 

можна вважати поширення світом пандемії Covid-19, що спричинило 

необхідність  перегляду традиційних підходів до організації освітнього 

процесу, зміні форм та методів навчання. Особливої актуальності в Україні 

набувають дослідження  особливостей використання освітніх онлайн платформ 

в умовах надзвичайних ситуацій. 

Початком поширення масового навчання за допомогою освітніх онлайн 

платформ можна вважати 2001 рік, коли в Массачусетському технологічному 

інституті (МІТ, США) було запроваджено проект Open Course Ware, який 

передбачав формування бази навчальних матеріалів інституту (планів курсів, 

конспектів, відеозаписів лекцій, домашніх завдань, екзаменаційних питань 

тощо) та надання відкритого доступ до неї для всіх бажаючих. Таким чином, 

МІТ реалізував на практиці принципи відкритості та доступності освіти. Рух 

відкритої освіти сьогодні стає однією з визначальних тенденцій розвитку 

системи освіти у багатьох країнах.  

Рух до відкритої освіти суттєво впливає на освітнє середовище. Десятки 

тисяч курсів та інших навчальних матеріалів розміщуються в інтернеті, вони 

пропонуються у вільному доступі сотнями навчальних закладів, організацій і 

проєктів, тисячами викладачів з усього світу, що підвищує доступність освітніх 
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ресурсів. Навчальні заклади долучаються до спільного розвитку і обміну 

відкритими освітніми технологіями, ресурсами та репозиторіями, до створення 

нових моделей співпраці для розробки і поширення освітніх ресурсів [2]. Саме 

в рамках розвитку руху до відкритої освіти з’являються багаточисельні онлайн 

ресурси-агрегатори – освітні онлайн платформи. 

Сьогодні навчання за допомогою освітніх онлайн платформ набуває все 

більшої популярності у сучасних здобувачів освіти. Мережа Інтернет стає 

глобальним освітнім простором, який надає здобувачам освіти оптимальні 

можливості для дистанційного доступу до освітніх інформаційних ресурсів та 

створює максимально зручні умов для навчання [1]. 

Термін «освітня онлайн платформа» є синонімічним до поняття 

«електронна освітня платформа» та визначається як інтегрований набір 

інтерактивних сервісів, які забезпечують викладача та здобувачів освіти 

інформацією, інструментарієм та ресурсами для підтримки та вдосконалення 

процесу надання освіти та управління нею [3]. Найбільшого поширення в 

освітньому просторі сьогодні отримали освітні онлайн платформи, які 

дозволяють створювати систему управління навчанням (LMS), систему 

управління контентом (LCMS) та цифрове освітнє середовище наступного 

покоління (NGDLE). 

Класифікувати існуючі освітні онлайн платформи можна наступним чином 

[4]: 

1) за вартістю: безкоштовні, платні і комбіновані.  

2) за часом: з фіксованим і відкритим розкладом навчання; 

3) за авторством курсів: призначені для користувачів і професійні; 

4) за кількістю слухачів: без обмеження і з обмеженням; 

5) за процесом навчання: курси без супроводу і курси з супроводом. 

Основними характеристиками, які обумовлюють вибір тих чи інших 

освітніх онлайн платформ є інтерактивність та інтегративність. Інтерактивність 

дозволяє організовувати навчальну взаємодію в режимі людина-людина та 
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людина-інформаційна система, а інтегративність – дозволяє додавати нові 

сервіси та опції для постійного вдосконалення дистанційних курсів. 

Використання новітніх засобів і методів викладання і навчання на освітніх 

онлайн платформах дає змогу організувати ефективний навчальний процес у 

найбільш прийнятних для здобувачів освіти формах, у тому числі – забезпечити 

можливість повноцінного дистанційного навчання без необхідності вносити 

значні зміни у поточну діяльність.  

Враховуючи досвід освітніх інституцій світу, можна встановити напрямки 

подальшого вдосконалення не лише методів реалізації дистанційного навчання 

на освітніх онлайн платформах, але й комплексної організації всього 

навчального процесу та розвитку новітніх педагогічних технологій. 
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THE IMPORTANCE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN THE 

LEARNING PROCESS IN THE HIGH SCHOOL 

The main goal of modern language learning system is that learners are able to 

apply the knowledge acquired in the high school to communicate in English 

efficiently, build relationships with other people and think creatively in challenging 

situations in business and day-to-day life, so the classroom environment should be as 

«lively» and not artificial as possible, in which all solutions to problems and 

discussions are held in English. Therefore interactive learning is the most effective 

method in the language learning process which takes place only through constant, 

active interaction between all learners engaged. An English teacher is not a lecturer 

but a facilitator and interlocutor who acts as an organizer, adviser and a motivator of 

the language learning process. It is the only approach which promotes an atmosphere 

of attention, participation and desire to learn more with less efforts, using іnnovative 

technologies. It also makes it clear that it is not only a set of memorіzed vocabulary 

or grammar points. Students have to experience the language in authentіc and 

meaningful context in order to develop proficiency.  

In order to articulate the concept of іnteractive technologies, we describe the 

three main models of learnіng proposed by J. Golant in the 60's of XX century. J. 

Golant singled out active and passіve models of learning depending on the 

participation of students in educatіonal process. The passive model of learning - 

student acts as an «object» of learnіng, must learn and reproduce the material given 

to him by the teacher or the textbook what іs meant as a source of correct knowledge. 

This model of teaching includes methods by whіch students only listen and watch. 

Active model of learning involves the use of methods that stimulate cognitive activity 

and self-sufficiency. The student acts as a «subject» of learning, performs certain 

creative tasks, enters into a dialogue wіth the teacher. The main methods are 

individual work, problem-based and creative tasks (often homework), questions from 

student to teacher and vice versa, which develop creative thinking. It is clear that the 

term «passive» іs conditional, because any method of learning necessarily involves a 

certain level of cognitіve activity of the student, otherwise the achievement of results, 
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even minimal, is impossіble. In such a classification, J. Golant rather uses «passivity» 

as a definition of a low level of students’ activity, primarily reproductive activity in 

the almost complete absence of independence and creativity in the learning process. 

Interactіve learning can be added to this classification as a kind of active, which has 

its own patterns. Interactive learning can be defined as the interaction of participants 

in the process of gaining knowledge with the help of a teacher who has in hands 

methods targeted at mastering this knowledge.  

It is interactive learning technologies, in contrast to active methods, are able to 

make qualitative changes at the present stage and fill the educational process with 

new content. The interactive learning model is qualitatively new. This is a special 

form of organization of cognitive activity, which has a specific, predictable goal - to 

create a comfortable learning environment in which everyone feels their success, 

intellectual ability. It should be noted that interactive learning is a special form of 

organization of cognitive activity. In order to achieve this goal, it is necessary for the 

teacher to create some certain conditions under which the student will succeed and be 

aware of the intellectual ability. To create an atmosphere of good will and mutual 

support will allow not only to gain new knowledge but also to develop the cognitive 

activity itself what brings it to the highest level of collaboration. Such conditions will 

lead to an effective learning process. In the learning process all the students are 

involved in the cognitive activity, have the opportunity to understand and reflect on 

what they know and think. The joint student activity in the process of cognition and 

mastering of educational material means «everyone makes the individual 

contribution and an exchange of knowledge, thoughts, ideas, takes place in the 

learning process». It is of importance to note that a student in a class using interactive 

technologies will be active only in the case of not  being frightened by the 

atmosphere of the class, without criticism from the teacher`s side, and comments will 

be constructive and relate primarily to the results of his activities. Only lack of fear in 

front of something new that the teacher offers, the student will be able to experiment 

with the patterns of behavior, determining the  role in the joint work, and be able to 

choose and form his or her own position, opinion and point of view. On the base of 
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information listed above, it is important to highlight some of the most positive 

features of the interactive learning offered by Sysoyeva: 1. Interactive learning 

technologies allow to intensify the process of understanding, mastering and creative 

applying of knowledge in order to solve practical tasks. If the forms and methods of 

interactive learning are applied in a regular way, it forms effective approaches to 

master information in sufficient scale, disappear the fear of expressing an incorrect 

assumption or opinion and moreover establish a trusting relationship with the teacher. 

2. Interactive learnіng increases the motivation of the students to learn and forms the 

ability to think unusually. 3. Interactіve activity provides an enlargement of 

knowledge, skills, abilities and facіlitates communication. 4. One of the purposes of 

interactive learnіng is to change not only the experience of students, but also the 

current environment of the student, whereas, interactive learning methods are often 

the representation of іnteractive types of activities which take place in the public and 

state practice of a democratic society. Didactic feature of interactive learning lies in 

the fact that in the іmplementation of the learning process is often observed some 

changes in the usual logіc of the process: the educational material is learnt not from 

the theory to the practice, but from the formation of a new experience to its 

theoretіcal comprehension through the establіshment (Sysoyeva, 2011). 

The concept and essence of  interactive techniques of language learning as a 

means of intensifyіng the process of understanding, mastering and creative applying 

of knowledgе in order to solve practical tasks and to prove the advantages of using 

innovativе interactive techniques with the help of which a person learns English  in 

order to bе able to communicate and build relationships with other people so 

strengthen cоmmunicative proficiency, which stands as the ultimate goal of language 

learnіng. 
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АКТУАЛЬНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЧАСИ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Нині ми спостерігаємо за природними процесами глобалізації, які 

фактично не можливо зупинити. XXI століття з його стрімкими технологічними 

проривами значно прискорили процес глобалізації. Всесвітня мережа інтернет 

поширює інформацію по всьому світі з величезною швидкістю. 

Питання використання інформаційних технологій у процесі викладання 

іноземної мови з метою удосконалення іншомовної підготовки фахівців та 

інтенсифікації навчального процесу у вищій школі стали предметом вивчення 

вітчизняних та іноземних науковців, експертів з використання інтернет-

технологій у викладанні англійської мови, що розглядають проблему 

ефективного впровадження сучасних тенденцій мовної освіти на сучасному 

етапі розвитку освітньої галузі. 
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 У теперішніх умовах навчання, в умовах війни,  освітня модель може 

існувати лише у поєднанні з використанням сучасних технологій учіння 

англійської мови. І це можливе лише за допомогою спеціальної навчальної 

техніки, різноманітними способами для того, щоб краще підібрати той чи 

інший метод викладання відповідно до рівня знань здобувача вищої освіти. 

Отож, методи навчання – це упорядковані способи діяльності науково 

педагогічного працівника і здобувача вищої освіти, спрямовані на ефективне 

вирішення навчально-виховних завдань. “Метод навчання виступає 

інструментом діяльності науково педагогічного працівника для виконання 

керівної функції – научіння.”[5] 

Нині відбувається реформування навчального процесу у вишах України 

відповідно до загальноєвропейських вимог надання  якісної освіти.  Необхідна 

інформатизація освітнього простору. 

Якісна мовна підготовка здобувачів вищої освіти неможлива без 

використання новітніх освітніх технологій. Новітні технології в освіті – це 

професійно орієнтоване навчання іноземної мови, проєктна робота в навчанні, 

застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій, робота з 

навчальними комп’ютерними програмами з іноземних мов (система 

мультимедіа), дистанційні технології у навчанні іноземних мов, створення 

презентацій в програмі PowerPoint, використання інтернет-ресурсів, навчання 

іноземної мови в комп’ютерному середовищі (форуми, блоги, електронна 

пошта), новітні тестові технології (створення банку діагностичних матеріалів з 

курсу навчального предмета «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

для проведення комп’ютерного тестування знань студентів). На даному етапі 

розвитку методичної науки основними методами навчання іноземних мов є 

комунікативний та конструктивістський методи.[5] 

Комунікативний метод надає можливість вирішити комунікативно – 

пізнавальні задачі засобами спілкування. Категорію „комунікативне навчання” 

можна визначити як: а) взаємодію науково-педагогічного працівника і 

здобувача вищої освіти в процесі спілкування; б) навчання з метою вирішення 
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лінгвістичних і комунікативних завдань. Комунікативна діяльність охоплює 

організацію і розвиток діалогічного мовлення, спрямованих на 

взаєморозуміння, взаємодію, розв’язання проблем, важливих для кожного з 

учасників навчального процесу.[4] Сучасна комунікативна методика пропонує 

масштабне впровадження в процес учіння активних нестандартних форм і 

методів роботи для кращого свідомого опанування матеріалу. З практики 

випливає, що найефективнішими формами роботи є робота в команді, а також 

індивідуальні, парні та групові види діяльності. Відомі такі ефективні види 

парної та групової діяльностей: внутрішні (зовнішні) кола, мозковий штурм, 

читання зиґзаґом, обмін думками та ін.[5] 

Конструктивістський метод побудований на такому принципі навчання, 

яке орієнтоване на здобувача вищої освіти, а не на науково-педагогічного 

працівника та підкреслює важливість конструювання здобувачами власних 

думок і знань. Прикладом конструктивістського методу може слугувати 

проєктне навчання.[5] 

В методиці розрізняють традиційні та альтернативні методи навчання. 

Під поняттям альтернативні методи групується цілий ряд різноманітних 

підходів, засобів, способів передачі мови. Існують такі альтернативні методи, 

як метод повної фізичної реакції (Total Physical Response), сугестивний метод, 

драматико-педагогічний метод, мовчазний метод, груповий метод. [5] 

До інноваційних навчальних методів можна віднести: навчання з 

комп’ютерною підтримкою (CALL), метод сценарію (storyline method), метод 

симуляцій, метод каруселі, метод навчання по станціях, метод групових пазлів 

(Jigsaw technique), метод рольової гри, метод «кейс-стаді» (робота над 

проблемними ситуаціями, здобувачі вищої освіти розглядають проблему, 

аналізують ситуацію, представляють свої ідеї та варіанти розв’язання проблеми 

в ході дискусії).[4],[5] 

Нині перед викладачами англійської мови постають різноманітні виклики, і 

їм необхідно відповідним чином підготуватись, щоб відповідати вимогам 

сьогодення. Згідно з академічними дослідженнями, лінгвісти 



 77 

продемонстрували, що не існує єдиного найкращого методу для всіх у всіх 

контекстах і що жоден метод за своєю суттю не є кращим за інші методи, 

перелічені вище. Крім того, не завжди можливо або доцільно застосовувати 

однакову методологію до всіх здобувачів, які мають різні цілі, оточення та 

навчальні потреби. Інтегруючи вищезазначені концепції та навчальні моменти з 

інноваційним підходом, можна зрозуміти, що інформаційно-комунікаційні 

технології (ІКТ) зробили багато інновацій у сфері викладання та різко змінили 

стару парадигму викладання та навчання. Ми, як науково-педагогічні 

працівники повинні також оновити свої знання, навички та ретельно 

ознайомитися зі своєю програмою, щоб відповідати вимогам глобалізації, 

оскільки англійська мова розглядається як ключова інвестиція в освіту в цьому 

світі. За наявності найновіших інструментів навчання мови та підтримки 

технологій можна ефективно навчати мову та мотивувати здобувачів вищої 

освіти до вивчення мови. У новій парадигмі навчання роль здобувача вищої 

освіти важливіша за науково-педагогічного працівника. Концепції класу без 

паперу та ручки з’являються як альтернатива старим методам навчання. Зараз 

відбувається демократизація знань і роль викладача змінюється на роль 

фасилітатора. Потреба сучасного викладача в ефективному застосуванні  

технологій інтерактивного навчання. Ця змінна роль освіти неминуча з 

впровадженням мультимедійних технологій і появою технологічно 

сприйнятливого покоління молоді. 
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НОВІТНІ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ 

МОВ 

Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, де 

спілкування іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації 

набуває все більшого значення. Інтерес до вивчення мов традиційно великий, 

бо перефразовуючи відомий вислів, можна сміливо сказати, що той, хто володіє 

мовами, володіє світом. Загалом людина, яка володіє мовами, – різнобічно 

розвинута особистість, володіє кращими  здібностями до вивчення нового, 

вільніша та більш впевнена у спілкуванні з людьми. 



 79 

Стара приказка говорить: «Скільки мов ти знаєш, стільки раз ти людина». 

Тобто, чим більше мов на сьогодні ти знаєш, тим краще. Адже, кожна мова – це 

ключ, який відкриває двері до чогось  свого, до чогось нового. 

Так, наприклад, англійська мова – це офіційна мова міжнародного бізнесу 

та торгівлі, Інтернету і техніки, науки і мистецтв. 80% ділового мовного 

простору займає саме вона. Кожен з нас все частіше стикається з нею у 

спілкуванні з партнерами по роботі і на відпочинку [1]. 

Німецька мова – це мова техніки і фінансів. За останні п’ять років попит на 

неї значно виріс, з’явилося багато німецьких партнерів та інвесторів. 

Інтенсивно імпортуються товари з Німеччини, наприклад, меблі, електроніка, 

автомобілі. А отже, потрібні люди, які можуть з цими імпортерами 

спілкуватися. Знання німецької мови також вітається в представництвах 

німецьких банків. 

Французька мова є офіційною або адміністративною у різноманітних 

спільнотах і організаціях (Європейський Союз, ООН). Кількість людей, справді 

здатних спілкуватися французькою мовою — близько 200 мільйонів 

(відповідно до даних, наведених на сайті Французької академії, що здійснює 

регулювання французької мови) [2]. 

Після початку повномасштабної війни Росії проти України низка платформ 

відкрили безкоштовний преміум-доступ для українців Вчити іноземні мови 

корисно завжди, але зараз для українців це особливо актуально. Завдяки 

знанню англійської або інших мов українці можуть доносити правду про війну 

іноземцям, біженці — комфортніше почуватися за кордоном, а ті, хто втратив 

роботу, – знайти вакансію у міжнародній компанії. Ми підготували добірку 

сайтів з можливістю безкоштовного вивчення мов і онлайн-платформ, які 

відкрили безоплатний преміум-доступ для українців. 

1) Busuu. Сайт і додаток (доступний для iOS і Android), завдяки якому 

можна вивчити 12 мов — англійську, польську, португальську, турецьку, 

арабську, китайську, російську, італійську, японську, німецьку, французьку та 

іспанську. Тут можна не лише проходити уроки, а й практикуватися у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
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спілкуванні з носіями мови. Українцям дарують 90 днів преміум-підписки, для 

цього потрібно перейти за посиланням: https://www.busuu.com/ru/c/ukraina-

navchaisya-bezkoshtovno.  

2) Lingo Hut. На цьому сайті можна вивчити понад 45 мов, 125 уроків 

вивчення корисної лексики без попередніх знань. Важливо: під час реєстрації 

зазначайте українську як рідну мову, щоб отримати доступ.  

3) Audiolang. Онлайн-платформа, присвячена самостійному вивченню 

іноземних мов — англійської, німецької, польської, іспанської, італійської, 

фінської, шведської, данської, норвезької, румунської, чеської, грецької, 

угорської, литовської, естонської, турецької, тайської, японської, китайської, 

корейської, арабської, перської, івриту та хінді. Основна частина матеріалів 

представлена у вигляді аудіофайлів, можна скачати або вивчати в режимі 

онлайн. 

4) Drops. Цей додаток пропонує річну преміум-підписку на онлайн-курси 

для переселенців з України. Для того, аби отримати доступ, необхідно 

заповнити анкету за посиланням (https://languagedrops.com/ukraine) та 

відповісти, що таке «паляниця». Після перевірки на пошту прийде 

підтвердження реєстрації. Зверніть увагу: українці, які вже надіслали заявку, 

кажуть, що анкети обробляють вручну, а охочих отримати курси безкоштовно 

дуже багато, тому доведеться чекати. 

5) UTalk. Додаток підходить як для початківців, так і для тих, хто хоче 

заповнити прогалини у своєму словниковому запасі та покращити вимову. Дає 

можливість вивчити більше 140 мов. 

6) Preply. Освітня платформа, яка допомагає учням та викладачам з усього 

світу знайти одне одного. Корисно тим, хто вже знає мову на базовому рівні, 

потребує індивідуального підходу та зацікавлений у тому, щоб навчатися у 

носія мови. Доступне вивчення більше 30 мов. Для українців скасували комісію 

та запровадили програму підтримки з вивчення іноземних мов. 

7) Duolingo. Одні з найпопулярніших online-курсів англійської, проходити 

які можна за допомогою смартфона. На сьогоднішній день програма нараховує 

https://www.busuu.com/ru/c/ukraina-navchaisya-bezkoshtovno
https://www.busuu.com/ru/c/ukraina-navchaisya-bezkoshtovno
https://uk.duolingo.com/
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понад 120 млн користувачів. Вона має досить приємний інтерфейс, докладні 

уроки, а також різноманітні вправи, які допомагають поліпшити вимову. Ця 

платформа для онлайн-вивчення англійської мови за кожен проведений урок 

нараховує ігрову валюту, витративши яку, ви можете придбати різні бонуси. 

Також до переваг програми можна віднести нагадування та повідомлення. 

8) Easy Ten. Програма для проходження online-курсів англійської, завдяки 

якій можна щодня поповнювати свій лексичний запас, вивчаючи по 10 нових 

слів. Навіть у lite-режимі можна вивчити 170 слів за тиждень. І для всього 

цього цілком достатньо 20 хвилин на день. Додаток має грамотну озвучку, 

більше 22000 англійських слів на різні теми, тренажери для відпрацювання 

вимови, а також можливість відстежувати свій прогрес і отримувати нагороди, 

що підвищують мотивацію. За необхідності можна скористатися пошуком слів, 

розділених за тематичними списками. 

9) Lingualeo. Один із найбільш ефективних додатків, що дозволяють 

пройти курси англійської online в смартфоні. Із його допомогою можна вивчити 

нові слова, навчитися писати англійською, розбирати тексти пісень, 

переглядати відео з субтитрами тощо. Це ціла система, яка самостійно визначає 

сильні та слабкі сторони кожного з учнів. Особливості програми полягають у 

добуванні фрикадельок, які даються за виконання завдань і якими щодня 

потрібно годувати левеня Лео. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЛОКАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ МІЖОСОБИСТІСНОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ТОК-ШОУ ЛАРРІ КІНГА) 

У межах ток-шоу, яке є жанром телевізійного інтерв’ю та дискурсивної 

практики, для спілкування передбачено використання глобальної стратегії 

позитивної ввічливості. Основна її функція полягає в зближенні 

співрозмовників, встановленні спільності їх інтересів, для того аби полегшити 

міжособистісну взаємодію, закріпити дії інтерв’юера та інтерв’юйованого. 

Також позитивна ввічливість виступає засобом свідомого цілеспрямованого 

стимулювання толерантного і безконфліктного спілкування. Говорячи про 

локальні стратегії, направлені на зближення співрозмовників у ток-шоу, 

доречно було б виокремити стратегії встановлення та підтримування 

мовленнєвого контакту, забезпечення стабільно-гармонійного спілкування та 

міжособистісної інтеграції, що реалізуються за допомогою відповідних тактик 

[4]. Локальна стратегія міжособистісної інтеграції в ток-шоу Ларрі Кінга 

втілюється використанням тактик залучення адресата до спільної діяльності, 

ствердження групової приналежності, апелювання до спільних фонових знань і 

цінностей, взаємної експектації [4, c. 117].  

Тактика залучення адресата до спільної діяльності використовується для 

залучення як адресата, так і адресанта в реалізацію дії. Мовленнєві акти 

реалізації вказаної тактики прагнуть донести до слухача, що його 

співрозмовник дбає не лише про себе, а й про нього. У дискурсі ток-шоу ця 

тактика досить часто виражена інклюзивною формою let’s, що ідентифікує 

різноманіття спільних діяльнісних ареалів. Наприклад, епізод спілкування 

Ларрі Кінга з телеведучою Шері Шеперд слугує ілюстрацією вживання 

зазначеної інклюзивної форми, з метою залучення до обговорення її шоу:  

– «LARRY KING: All right, let’s talk a little bit about you and «The View». – 

«SHEPHERD: Yes».  
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Тактика залучення до спільної діяльності реалізується не лише за 

допомогою експліцитних форм, а також шляхом використання питально-

заперечного речення Why don’t we…?: 

 – «LARRY KING: Tara, why don’t we start with you. Your first reaction to 

what’s going on with Lindsay Lohan». За допомогою іншого питально-

заперечного речення Why not…? ведучий намагається продемонструвати 

співрозмовнику, що немає причин замовчувати певні факти своєї скандальної 

історії розлучення:  

– «LARRY KING: Why not just sit and tell the story and be done with it?» 

Компресовані синтаксичні форми, серед яких виділяємо еліптичні запитання на 

зразок See what I mean? You know? та ін., використовуються в ток-шоу Ларрі 

Кінга для залучення співрозмовника до бесіди. Наприклад:  

– «BROWNE: You know why, because he probably was the good sender. See 

what I›m saying? In other words, telepathy is such a different thing than to be able to 

tell future. That›s almost mind reading. That›s like Kreskin can do, see what I mean? 

In other words, I have to pull it out of your mind».  

Співак Бон Джові досить часто у ток-шоу вживає запитальну форму you 

know?: 

 – «BON JOVI: Yes, because – well, now you know that nationalism has 

changed. You know? It›s much more of one world that we live in. You know?»  

Отже, тактика залучення до спільної діяльності скорочує дистанцію між 

комунікантами та дозволяє адресантові продемонструвати піклування про свого 

співрозмовника, реалізуючи прийом заохочення та імпліцитної пропозиції. До 

мовних засобів втілення тактики відносяться займенники wе, us, our, 

інклюзивна форма let’s, еліптичні запитання See what I’m saying?, See what I 

mean? You know?, питально-заперечні речення Why don’t…? Why not…?.  

Тактика ствердження групової належності в ток-шоу Ларрі Кінга 

позиціонує співрозмовників як єдине ціле, що сприяє скороченню дистанції між 

ними та реалізується за допомогою прийомів ідентифікації спільних знань та 

апелювання до співрозмовника.  
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Тактика апелювання до спільних фонових знань і цінностей реалізується за 

допомогою конвенційного та неконвеційного еліпсису. Ми ж дійшли виснову, 

що саме неконвенційний інтендований ситуативний еліпсис використовується в 

токшоу [1, с. 145]. Ідентифікація володіння комунікантами спільних знань 

реалізується за допомогою вживання еліптичних речень, адже речення з 

еліптованими компонентами не викликають жодних ускладнень під час 

декодування інформації комунікантами у ток-шоу, так як вони виявляються у 

певній прагматичній ситуації, коли співрозмовники, спираючись на спільні 

знання, мають змогу без ускладнень передбачити значення еліптованого 

компонента фрази.  

Тактика взаємної експектації полягає у прагненні мовця донести до 

адресата думку про те, що він виявляє зацікавленість і готовність до здійснення 

послуги слухачу, очікуючи при цьому збоку останнього прояву відповідного 

інтересу до потреб, почуттів мовця.  

Тактика взаємної експектації, яка проявляється проявом взаємної 

люб’язності, уваги і прихильності, значно зменшує дистанцію між 

комунікантами. В результаті такого спілкування, комуні канти не лише 

обмінюються необхідною для них інформацією, а й набагато краще розуміють 

одне одного.  

Отже, маємо змогу прийти до висновку, що локальна стратегія 

міжособистісної інтеграції в ток-шоу Ларрі Кінга спрямована на демонстрацію 

єдності дій, думок, поглядів, інтересів інтерв’юера та інтерв’юйованого. 

Використовуючи тактики, які її втілюють (залучення адресата до спільної 

діяльності, ствердження групової приналежності, апелювання до спільних 

фонових знань і цінностей, взаємної експектації) як адресат, так і адресант 

вдало організовують перебіг свого спілкування, досягаючи позитивного 

результату у обміні необхідною інформацією.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У 

ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КІНОПЕРЕКЛАД» 

У 2021 році найпопулярнішою спеціальністю серед абітурієнтів, згідно з 

повідомленням МОН України, була «Філологія» [1]. Філологія приваблює 

молодь не лише через можливість досконалого вивчення мови, у тому числі 

іноземних мов, але й широкий спектр можливостей на ринку праці.  

Філологічна освіта надає можливість працевлаштування не лише у сфері 

філології, але й у суміжних із нею сферах, зокрема журналістика (журналіст, 

редактор, коректор, копірайтер, рерайтер, тощо), IT-сфера (контент-менеджер, 

SEO-копірайтер), перекладацька діяльність (послідовний переклад, синхронний 

переклад, кінопереклад, тощо). 

http://edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/1007/05/lkl.01.html
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0910/31/lkl.01.html
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Глобалізація та євроінтеграційні процеси сприяють збільшенню попиту на 

перекладацькі послуги та визначають особливості професійної діяльності 

сучасних філологів. Саме тому перекладацька компетенція є ключовою 

складовою формування професійної компетентності майбутніх філологів 

освітньої програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша 

– англійська». 

Професійну підготовку майбутніх філологів-перекладачів за 

компетентнісним підходом досліджено у працях І. Алексєєвої, М. Варшауера, 

Т. Коваль, В. Комісарова, Л. Латишева, Г. Мірама, Р. Міньяр-Бєлоручева, 

П. Ньюмарка, Л. Размжоу, К. Скиби, Д. Соєра, А. Чужакіна та ін. Професійна 

компетентність характеризується в першу чергу, як сума знань, умінь, навичок і 

особистісних характеристик, які потрібні філологу-перекладачу для успішного 

здійснення своїх професійних функцій [2]. 

Аналіз праць вітчизняних та закордонних вчених-лінгвістів, а також 

сформований експертною групою Генерального директорату з питань 

перекладу при Європейській комісії перелік компетенцій перекладача [4], 

дозволяє говорити про професійну компетентність філологів-перекладачів як 

комплексну систему, яка передбачає сформованість таких компетенцій, як:  

– лінгвістичної (лексичні, граматичні, орфографічні та фонетичні знання);  

– інформаційно-комунікативної (розвиток культури мовлення, 

пристосовуваність до динамічних змін у мові, знання вимог щодо викладу 

інформації та ведення документації);  

– перекладацької (уміння створити та запропонувати переклад, що 

відповідає вимогам клієнта, тобто меті та умовам перекладу); 

– міжкультурної (знання правил комунікативної взаємодії з різними 

представниками соціуму, розпізнавання функцій та значень у мовних варіаціях 

(соціальних, географічних, історичних і стилістичних));  

– технологічної (уміння працювати з коригувальними, перекладацькими, 

термінологічними програмами, навички здійснення перекладу різних форматів 

перекладу для різних технічних медіа); 
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– компетенцію міжособистісної взаємодії (дотримання кодексу 

професійної етики, стресостійкість, гнучкість, здатність учитися, уміння 

працювати в команді, включаючи віртуальний режим). 

Формування ключових компетенцій майбутніх філологів-перекладачів має 

відбуватися в процесі вивчення не лише основних (на профільному рівні 

базових) дисциплін, але й елективних курсів, адже міжпредметна інтеграція 

повинна включати в себе взаємозв’язок змістовних аспектів різних навчальних 

дисциплін [3]. 

На наше переконання, у процесі вивчення дисципліни «Кінопереклад», яка 

пропонується майбутнім філологам-перекладачам у Вінницькому торговельно-

економічному інституті КНТЕУ як елективний курс, реалізується формування 

ключових професійних компетенцій як цілісної системи, адже окрім набуття 

спеціальних знань, навичок та професійних умінь, звертається увага на творчий 

характер перекладацької діяльності та використання ІКТ для оформлення й 

подання перекладацького продукту. 

Кінопереклад як відносно новий вид художнього перекладу є, на нашу 

думку, особливим видом аудіовізуального перекладу, що полягає у літературній 

міжмовній обробці змісту оригінального кінодискурсу з подальшим його 

озвученням чи введенням у відеоряд у формі субтитрів. 

У процесі перекладу кінотексту перед філологом-перекладачем постає 

багато завдань, зокрема: вибір стратегій і тактик для відтворення реалій, 

безеквівалентної лексики, інтертекстуальних елементів, пошук еквівалентів 

різних рівнів, адаптування реалій до культурних стереотипів глядача, 

укладання тексту у хронометраж, а також синхронізація із зображенням, що, 

відповідно, призводить до скорочення фраз. Виконуючи завдання такого типу 

здобувачі вищої освіти формують та вдосконалюють не лише лінгвістичну, 

інформаційно-комунікативна, перекладацьку та міжкультурну компетенції, але 

й розвивають творче та критичне мислення (наприклад, пошук та добір 

ліпсинк-відповідників українською мовою англомовним чи німецькомовним 

скриптам). 
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Створення та накладання на відео субтитрів, а також спроби аматорського 

дубляжу англомовного чи німецькомовного кінодискурсу потребують вивчення 

спеціальних онлайн-платформ, зокрема VEED.IO, Wondershare Filmora, Movavi 

Video Editor Plus, Ardour (метод case-study) дозволяє розвивати у здобувачів 

вищої освіти технологічну компетенцію та вдосконалювати навички роботи з 

ПК.  

Таким чином, упродовж вивчення дисципліни «Кінопереклад» здобувачі 

вищої освіти набувають теоретичні знання та практичні навички, необхідні для 

успішного формування та подальшого розвитку професійної компетентності, 

яка передбачає пошук адекватних і творчих способів вирішення професійних 

завдань, пов'язаних із перекладом аудіо-медіальних текстів у сфері кіно, їхнього 

аналізу та корегування із врахуванням лексикологічних та стилістичних 

аспектів усного/письмового перекладу, а також відповідного технічного 

оформлення кінцевого продукту.  
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