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Анотація. У статті простежуємо дотримання мовностилістичних норм у рекламне  
тексті регіональних друкованих видань Кам*янеччини, виявляємо та аналізуємо ненормати  
написання граматичних форм слів, неправильне слововживання, випадки порушення з в ’язн  
мовлення, узгодження та керування.

Ключові слова: реклама, текст, мовна норма, помилка.
Summary. In the article, we observe the observance of language-linguistic norms in the adver  

ing tex t of the regional prin ted editions of Kamyanetschina ( newspapers Podolyanin, Fortress, £* 
ness the magazine «The Key» ), identify and analyze abnormal spelling of grammatical  formt
words, misuse of words, violations coherent speech, coordination and management.

We especially emphasize the individual lexical aspects of advertising messages, consider th 
communicative and pragm atic orientation. The pragmatic aspect of the ad text imposes special requ\ 
ments for its lexical content. *

We distinguish in the language of advertising such typical mistakes in the use of lexical mea 
the use of lexical Russianisms, instead of a certain word, its synonym with other stylistic values or c 
er semantics; typical mistakes in the use of morphological means: confusion of endings a, -u in not  
of masculine type II, abdication in the generic case of singular; unmotivated use of artificial adject t  
forms with suffixes -uch- (-juch-), -ach- (-yach); misuse of prepositions; typical mistakes in the use 
syntax means -  violation of the content integrity of an advertisement; instances of nialadministrati  \

H aving analyzed the language of the advertisement. We note that current advertising texts c 
not be a model of competent, refined, at the same time intelligible and accessible speech -  the питі 
of errors they are excessive, which reduces the effectiveness of the means of influence on the consum 
To make advertising really a high-quality influential product, journalists, editors, advertisers mi \ 
first of all consider the following points: optimal compositional structure, psychology of percepti  
of the content of advertising, national-cultural factors, aesthetics of registration , lexical filling j 
advertising text, observance of linguistic norms. |
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МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ КОНВЕРСІЇ 
(на матеріалі англійської мови)

Конверсія є одним з основних способів словотвору в сучасній англійській мові. Це надзв 
чайно продуктивний засіб поповнення лексичного складу новими словами. Конверсія притама 
на багатьом мовам, проте саме в англійській мові вона набула особливого поширення [2; 4; < 
Цей тип словотвору став однією з типологічних особливостей англійської мови, починаючи з X 
століття. Конверсія стала результатом розпаду флективної системи на початку середньоанглі 
ського періоду. Різні за структурою пари близьких за значенням іменників і дієслів уподібн 
лися один одному. Саме фонетичний збіг цілої низки однокорінних іменників і дієслів слуг ув 
як словотвірна модель для розвитку конверсії [6]. Крім цього можна виділити й інші причш 
активності цього способу словотвору. По-перше, це практично повна відсутність в англійськ 
мові морфологічних показників частин мови, тобто морфологічних флексій. Частини мови рс 
різняються або за словотвірними афіксами, або не розрізняються зовсім. По-друге, в парах N —> 
(іменник —> дієслово) конверсія підтримується тим фактом, що в системі словотвору дієслова в 
іменника є всього три суфікси: -ate, -ize, -ifу, які мають певні спеціальні значення, що не дають 
можливості брати участь в утворенні дієслів зі спільним значенням. Оскільки англійське дієсл 
во втратило свою флексію спільнокатегорійного значення, утворення спільних дієслів від іме 
ників в сучасній англійській мові може відбуватися тільки шляхом конверсії. Крім цього, сема 
тичні відношення в конверсійних парах є відкритими, набуваючи конкретного вираження д; 
кожного окремого випадку. По-третє, словотвір за конверсійними моделями є досить простим.

Проте конверсія як мовне явище не позбавлена низки проблем, які викликають жваву ди 
кусію. Так, спірним питанням словотвору за конверсією є проблема розмежування твірного і п 
хідного слів, що пов’язано зі збігом їх початкової форми. Існують різні критерії розмежувані 
початкового і похідного слів, наприклад, критерій внутрішньої похідності А.І. Смирницкого [6 
словотвірний критерій внутрішньої похідності П.А. Соболевої [7], критерій визначення більш 
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/  меншої складності смислової семантики слів Є.Я. Шафаренко [8] та інші. Проте всі вони орі
єнтовані на синхронію, що, з одного боку, дозволяє визначити напрям словотвірних відношень 
на сучасному етапі. З іншого ж боку, для вивчення глибинних законів конверсії, особливостей 
концептуалізації і категоризації при конверсії, вивчення особливостей розвитку словотвірних 
відношень за конверсією і можливостей зміни напряму конверсії, використання тільки одного 
критерію вважається недостатнім. Як зазначають М.А. Першина і О.Ю. Єремеєва, «у величез
ній більшості випадків фактичний напрям похідності у конверсійних парах взагалі не може бути 
встановлений, оскільки немає матеріальних даних, що дозволяють судити про це» [4, 157; пор. 
також 1, 347-348]. Особливої уваги потребує також питання про розмежування конверсії та омо
німії, яке досі залишалося поза увагою мовознавців. Тому метою нашого дослідження є пошук та 
опис методів розмежування твірного і похідного слів, а також конверсії та омонімії, що дозволять 
однозначно ідентифікувати напрям конверсії. Матеріалом дослідження слугують конверсиви за 
моделями «іменник —> дієслово», «дієслово —> іменник», «іменник —* прикметник» та «прикмет
ник —► іменник», виокремлені методом суцільної вибірки зі словників New Webster’s Dictionary 
[12] (загальна кількість виписаних конверсивів -  4966 лексичних одиниць), Macmillian English 
Dictionary [11] (3444 конверсиви), Longman Dictionary Of Contemporary English [10] (2956 кон
версивів) та The American College Dictionary [9] (6897 конверсивів). Загальна кількість конверси
вів, утворених за згаданими вище моделями, налічує 18264 одиниці, що становить близько 2,7% 
усього словникового складу зазначених тлумачних словників (див, табл. 1).

Таблиця 1
Частиномовний склад досліджуваних конверсивів

(моделі N —► V, V —► N, N —> Adj, Adj —> N)

Частина мови Кількість конверсивів
Іменник 8278
Дієслово 7774

Прикметник 2212
Разом 18264

Для дослідження конверсії слід використовувати комплексну методику, в основі якої ле
жить етимологічний аналіз, який, на наш погляд, є основним критерієм вирішення цих питань. 
Історія представляє особливий інтерес, оскільки дозволяє простежити перетворення і зміну не 
тільки смислової структури конверсивів, а й відношення, що складаються з плином часу між 
основним і похідним словом, утвореними за конверсією. Крім того, етимологічний аналіз чітко 
дозволяє розмежувати власне конверсію і омонімію.

Так, при аналізі 500 відібраних методом вибіркового дослідження пар конверсивів англій
ської мови, які мають однакову початкову форму і семантичні зв’язки, але належать до різних 
частин мови (іменника і дієслова), тобто на перший погляд представляють собою конверсиви, 
з ’ясувалося, що це далеко не так. З усієї маси можна виділити три групи.

1. Власне конверсиви, тобто пари слів, де наявні на синхронному зрізі словотвірні відношен
ня за конверсією підтверджуються етимологічним аналізом. При цьому майже завжди можна 
визначити, котре слово є твірним, а яке похідним, а також простежити відношення конверсії в 
часі. Більшість таких утворень відносяться до XV-XVI століть і більш пізнього періоду аж до те
перішнього часу, хоча конверсія як явище з ’являється і починає вступати в силу вже в ХІ-ХІІ 
століттях. У цій групі можна виділити дві підгрупи:

а) слова, де існують словотвірні відношення за конверсією, але їх значення, представлені 
сьогодні в словниках в одній словникової статті, насправді походять з різних джерел, і ми ма
ємо справу з омонімами, від кожного з яких (або тільки від одного з яких) утворився відповід
ний конверсив. Наприклад, у парі box -  to box іменник мав значення «дерев’яна ємність» ще в 
давньоанглійській мові, яке поступово переросло в значення «контейнер», тобто box1 «ємність з 
кришкою, зроблена з дерева тощо, в первісному вживанні для ліків». Поява смислового відтінку 
«для грошей» (XIV ст.) відповідно слугувала основою для дієслова «поміщати в коробку» (XV 
ст.). Друге слово зі значенням «бокс» з ’явилося пізніше, у XIV столітті, з невідомого джерела: 
box2 -  «удар (зараз зазвичай у вухо)». Звідси походить дієслово «вдарити (особливо кулаком)», 
«битися кулаками» (XVI ст.). Таким чином, обидва ці іменники дали похідні за конверсією ді
єслова з відповідними значеннями.

б) пари, між якими ще в давньоанглійській мові існували словотвірні відношення, але в ді
єслова було закінчення, яке підтверджує належність до класу дієслів. Наприклад, у парі конвер
сивів blossom -  to blossom іменник зводиться до форми blostm (bl stmă) в давньоанглійській мові,



а дієслово -  до blöstmian. У деяких випадках, як, наприклад, у парі ache -  to ache дієслово і імен
ник були відмінні і фонетично, і графічно ще в середньоанглійському періоді, але з часом графіч
на форма дієслова збіглася з формою іменника (спочатку було ake), а фонетична форма іменника 
[eitj] збіглася з формою дієслова після 1820 року, тобто в досить пізній період. Однак, наприклад, 
пара care -  to care, де є відповідні дієслово і іменник в давньоанглійській мові (саги -  сагіап), 
все ж є прикладом конверсії, оскільки в більш пізньому вживанні дієслово утворене повторно на 
основі іменника.

Таким чином, явища, які відбуваються серед власне конверсивів, можна трактувати двояко:
1) пари в цій групі взагалі не відносити до конверсивів і вважати омонімічними утворення

ми, що виникли на основі двох різних слів в результаті редукції і відпадання закінчень в ході 
історичного розвитку англійської мови;

2) випадок конверсії, при якій один тцп безаффіксальної транспозиції змінюється іншим 
типом -  власне конверсією. Для пояснення цього твердження необхідно навести класифікацію 
безафіксальних словотвірних відношень О.С. Кубрякової [2, 64-76]. У результаті вивчення мор
фологічного оточення у похідної і твірної основ авторка виділила чотири типи реалізації безафік
сальних словотвірних відношень. їх  можна описати наступними формулами, де JI -  лексема, 01,
02 -  нульові морфеми з різними значеннями, a M l, M2 -  будь-які матеріально виражені морфо
логічні показники (будь-яка словозмінна або словотвірна морфема):

I тип: JI 4- M l —> JI 4- M2 (білий —> біліти, золото —> золотий)
II тип: JI 4- М —> JI4- 0  (бігати —> біг, вивозити —> вивезення)
III тип: JI4- 0  —► JI 4- М (хам —► хамити)
IV тип: JI4- 01 —► JI4- 02 (silver —► to silver, to jump —* a jump).
Отже, тут йдеться про випадок конверсії, при якій один тип безаффіксальної транспозиції 

(за О.С. Кубряковою -  II або III'тип) змінюється іншим типом (за О.С. Кубряковою -  IV) -  власне 
конверсією у вузькому розумінні цього слова.

2. До другої групи відносяться пари з формальною відповідністю між дієсловом і іменником 
і наявними смисловими зв’язками, на основі яких можна було б говорити про словотвір за кон
версією. Проте тут ми все ж маємо справу з омонімією, оскільки і дієслово, і іменник запозичені
3 французької мови, де між ними існувало співвідношення подібне до того, яке ми спостерігаємо 
в другій групі в давньоанглійській мові. Але в сучасній англійській мові ми все ж маємо справу з 
омонімією, оскільки це паралельне запозичення. Наприклад, у парі challenge -  to challenge імен
ник зводиться до давньофранцузького c(h)alenge , а дієслово -  до c(h)alengier. У французькій 
мові дієслова І дієвідміни утворюються від іменників шляхом додавання закінчень.

3. Третя група охоплює конверсиви з суфіксами -er /  -ier, тобто в даному випадку ми знову 
ж таки маємо справу з III типом безаффіксальної транспозиції за О.С. Кубряковою [2, 64-76]. 
Можлива і зворотна формація, коли від дієслова з таким закінченням утворюється іменник шля
хом відсікання цього закінчення (II тип безаффіксальної транспозиції). Чимала кількість таких 
прикладів (44) обумовлена тим, що середньоанглійська мова була під сильним впливом фран
цузької мови (у зв’язку з Норманським завоюванням 1066 року). У цей час запозичується велика 
кількість нової лексики, але оскільки в цей період в англійській мові посилюється тенденція до 
аналітизму, то запозичені лексеми починають жити за правилами мови-реципієнта і втрачають 
закінчення, характерні для французької мови, і між ними встановлюються конверсійноподібні 
зв’язки.

Однак варто зазначити, що в деяких випадках слова, запозичені з французької мови, послу
жили основою для похідних за конверсією в англійській, незважаючи на наявний (або в деяких 
випадках відсутній) корелят в мові-донорі, тобто дієслово (або іменник) є результатом словотво
ру, а не запозичення. Таким чином, утворення конверсивів може відбуватися і на основі запози
ченої з інших мов лексики (наприклад, boomerang -  to boomerang).

Етимологічний критерій діє в більшості випадків, але все ж має межі, тому представляєть
ся необхідним використання додаткових критеріїв аналізу в разі незрозумілого походження або 
якщо, наприклад, пари слів, утворені за конверсією, з ’явилися не так давно (це стосується в осно
вному слів, утворених в 2 0 -30-ті роки XX століття і пізніше, які є назвами реалій, що виникли в 
цей час, і конверсиви, утворені від них, наприклад, video -  to video, fax -  to fax). Серед додатко
вих критеріїв аналізу словотвірних відношень за конверсією можна виділити наступні:

-  граматичний, коли первинна частиномовна належність очевидна, як, наприклад, у кольо- 
роназв (blue «синій, блакитний» —> the blue «океан» або blue «синій, блакитний» —> to blue «робити 
(ставати) синім, блакитним»), де похідною основою безсумнівно буде прикметник. Також у парі 
дієслово -  іменник первинним буде дієслово, якщо воно неправильне;

-  словотвірний, коли на основі аналізу словотвірних формантів інших однокореневих по
хідних визначається частиномовна належність твірного слова. Цей критерій був запропонований



П.А. Соболевою (словотвірний критерій внутрішньої дохідності) [7]. Він полягає в наступному: 
якщо всі або більшість похідних слів у даному гнізді мають безпосередньо або опосередковано від
дієслівний (відіменний) характер, то напрям конверсії в даному гнізді дієслово —> іменник (імен
ник —> дієслово). Наприклад, у гнізді float (v), floatable (adj), floatation  (n), floater (n), floating 
(adj), float (n) для суфіксальних похідних першого порядку характерні словотвірні форманти, 
що приєднуються, як правило, до основи дієслова. Отже вершиною цього гнізда буде дієслово to 
float, а іменник float відповідно похідним;

-  семантичний критерій, коли значення похідного слова є складніше структурованим, тобто 
значення похідного може бути пояснено через значення твірної основи (наприклад, pen «ручка» -  
to pen «писати ручкою»);

-  дефініційний критерій, який, на думку І. Н. Пьянзіної, є різновидом семантичного крите
рію. Він полягає в тому, що твірне слово або його форма може використовуватися в дефініції по
хідного слова, але не навпаки, наприклад: look -  the act of looking, ride -  spell of riding  [5, 36-37];

-  логічний критерій, який можна застосувати лише до обмеженої кількості розглянутих 
слів, головним чином, до тих випадків, коли іменник означає знаряддя, інструмент тощо, а ді
єслово -  дію, що виконується за допомогою цього знаряддя [5, 36]. Так, абсолютно очевидно, що 
в парі a hammer (молоток) -  to hammer (бити, вбивати) основним є іменник, а похідним -  дієсло
во, оскільки для того, щоб виконати дію, позначувану дієсловом hammer, необхідно, насамперед, 
мати сам предмет, що позначається іменником hammer.

У 18-ти випадках розмежування основного і похідного слів представляє труднощі, оскільки, 
по-перше, етимологічних даних недостатньо, а по-друге, не працює жоден з перерахованих вище 
додаткових критеріїв. До цієї підгрупи відносяться слова, що виникли в основному в один період, 
причому як іменник, так і дієслово починають своє існування паралельно. Три дієслова утворені 
на основі звуконаслідування (наприклад, beep, bleep, clash), що ускладнює розмежування осно
вного і похідного слів.

Таким чином, для дослідження напряму похідності та розмежування конверсивів і омонімів 
варто використати насамперед етимологічний критерій. У разі неможливості прослідкувати ети
мологію конверсивів необхідно використовувати додаткові критеріїв аналізу, серед яких мож
на виділити граматичний, словотвірний, семантичний, дефініційний та логічний критерії. Усі 
перераховані вище критерії при комплексному використанні дозволяють розмежувати основне 
і похідне слова, відрізнити слова, співвідносні за конверсією від слів, пов’язаних відношеннями 
омонімії.
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Анотація. Стаття присвячена аналізу наявних методів дослідження процесу конверсії на 
матеріалі англійської мови. Розглянуто різні критерії розмежування конверсивів і омонімів і 
визначення напряму похідності в парах конверсивів -  етимологічний, граматичний, словотвір
ний, семантичний, дефініційний та логічний критерій Матеріалом дослідження слугують кон
версиви за моделями «іменник дієслово», «дієслово —► іменник», «іменник ► прикметник» 
та «прикметник —> іменник», виокремлені методом суцільної вибірки з чотирьох тлумачних 
словників англійської мови. Результати дослідження свідчать про те, що перераховані вище 
критерії при комплексному використанні дозволяють розмежувати основне і похідне слова, від
різнити слова, співвідносні за конверсією від слів, пов’язаних відношеннями омонімії.

Ключові слова: конверсія, словотвірні моделі, частини мови, етимологічний, граматичний, 
словотвірний, семантичний, дефініційний та логічний критерії.

Summary. Conversion is a derivational process in which an item of one part of speech forms a 
new one of the other part of speech without structural changes. I t is particularly common in English 
because the basic form of nouns and verbs is identical in many cases. A  converted item changes not only 
its grammatical meaning but also its lexical. Although conversion is documented to have occurred as 
inflection in English, linguists' opinions differ over the status of forms: one state its as homonymy, the 
others as conversion. The inclusion or exclusion of converted words depends directly on whether the 
diachronicity of language is taken into account or whether language is viewed purely as a synchronic 
entity.

There are evident types of conversion from one part of speech to another, unclear types in which 
the grammatical category is not definitely shifted, secondary changes within the same word and 
marginal types where the change has produced slight modifications. The article deals with a complex 
method of research of such a phenomenon as conversion. The proposed method allows, on one hand, to 
differentiate the original word and derivative one, on the other hand, it helps to distinguish the kinds 
of homonymy and conversion.

The methods to establish the original and derived item focus on several aspects: a ) the semantic 
dependence; b) the grammatical criterion; c) the logical criterion; d ) the definitional criterion. The 
moşt active models of conversion are from noun to verb (N  — ►  V) and from verb to noun (V  —> N  ). 
Conversion from adjective to noun (Adj —> N ) and from noun to adjective (N  —>Adj) is common, but 
it has a lower ratio. These conversion models are studied in this article with the aim to select the most 
suitable criteria (etymological, gramm atical, word-building, semantical, definitional, logical) to 
differentiate the original word and converted one as well as to distinguish the cases of homonymy and 
conversion. The semantic differences of the original and derived items in the mentioned above models 
are ascertained too using the cognitive linguistic methods.

Key words: conversion, word-building models, parts of speech, etymological, gram m atical, word- 
building, semantical, definitional, logical criteria.
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КОМПЕТЕНТНІСТЬ І КОМПЕТЕНЦІЯ -  КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ 
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

Постановка проблеми. Компетентнісний підхід визначено актуальним відповідно до потреб 
сучасного суспільства, нових концептуальних орієнтирів щодо формування змісту освіти, під
тверджено його можливості щодо задоволення потреб економіки в конкурентоспроможних фа
хівцях, сприяння їхньому особистісному та професійному розвитку.

Протягом останніх років вітчизняні та зарубіжні науковці досліджують і впроваджують 
компетентнісний підхід у систему освіти, при цьому кожен із них пропонує своє бачення його 
змісту, сутності та особливостей.

Провідні українські дослідники зазначають, що специфічними рисами навчання на осно
ві компетентнісного підходу є те, що «навчання сконцентроване на вихідні результати, а не на 
вхідні; враховується переважно здатність виконання практичних завдань, але беруться до уваги 
і знання; навчання у виробничих умовах (принаймні частина навчання відбувається на робочому 
місці в умовах виробництва)» [5, 98-99].
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