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TEKST MEDIALNY JAKO NARZĘDZIE 
W NAUCZANIU JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO JAKO OBCEGO

NATALIA SKYBA
Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki. Kijów — Ukraina

STRESZCZENIE. Jednym z trendów w optymalizacji nauczania języków obcych ukie
runkowanych zawodowo jest wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 
jakie proponują włączenie do procesu nauczania obcojęzycznych tekstów medialnych różne
go rodzaju (artykuł w gazecie, program w TV, film, internet). Tekst medialny jest autentycz
nym źródłem informacji o charakterze lingwistycznym, społeczno-kulturalnym, krajoznaw
czym.

USING MEDIA TEXTS AS THE INSTRUMENT 
IN TEACHING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

NATALIIA SKYBA
Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv — Ukraine

ABSTRACT. The mass media and the linguistic means used to mediate information con
stitute an important resource for persons studying a language as foreign one. Media texts give 
students a possibility to get acquainted with contemporary lexical, grammatical and stylistic 
changes. In addition, through the media language and its structure the reader obtains informa
tion — quite often implicit information — about the society, its history and culture.

Усучасному сустльств] ąeąani зростае роль 3aco6iß масово! шформаци 
та комушкацп (телебачення, мультимедшт комп’ю тер т  системи, 1нтер- 
нет, друковаш 3MI, юно), без використання яких вже не можна уявити 

coöi життя й ocBiry. В умовах шформацшного сусшльства, що вимагае вщ фа- 
xißuiB з шоземно! мови не тшьки високо'1 квал1ф1кацн, але й умшня критично 
й творчо мислити, вдосконалюватися й адаптуватися до швидкозмшних потреб 
сощуму, перед викладачем шоземно! мови стсить комплекс завдань. Необхщно 
навчити студента ор1ентуватися в шформацшному простора вм!ти знаходити 
й передавати важливу шформашго, анал1зувати ïï, вщокремлювати icTHHHe вщ 
неправдивого. Зважаючи на вищесказане, актуальним компонентом сучасно! 
ОСВ1ТИ стае мед1аосвНа.

На думку О. Федорова, „мед1аосвтга — це процес розвитку особистосН 
за допомогою й на Marepiani засоб!в масово! комун1кацй' (мед!а) з метою фор- 
мування культури сшлкування з мед i а, творчих i комуш кативних зд1бностей, 
критичного мислення, bmIium повноц1нного сприйняття, iHTepnperauiï, анал1зу 
й ощнки ме;патекст1в, навчання ргзномаштних форм самовираження за до-



помогою мед1атехшки”' Пвд мед! атеистом розум1емо повщомлення, передане 
у вщповщному вигляд! й жанр! мед1а, зокрема газетна стаття, телепередача, в!- 
деошпп, фшьм тощо.

3MI, 1хшй зм1ст i способи передач! шформацп е гарним джерелом для того, 
хто вивчае шоземну мову. Мед1атексти — це аутентичн! джерела актуально! ш- 
формацй лшгвютичного, со ц i о куп ьту р н о го, лшгвокрашознавчого i т. п. харак
теру За допомогою медаатексту можна ознайомитися з н о втн м и  лексико- 
стшпстичними змшами мови, а також i3 сучасними тендешлщми ïï розвитку. 
KpiM того, через мовну структуру студент д! знаеться багато щкаво! та корисно! 
!мплщитно!' шформацп про сусшльство, мову якого вш вивчае. Зауважимо, що 
в MOßi 3MI простежуемо й лексико-граматичш, й стшпстичн! змши, 
що ïx репрезентуе новНнш украшський ме;оатекст, можна спостерп ати, на- 
скшьки мова мас-медаа сшввщноситься з лИературною нормою, бачити культу- 
ролопчний контекст, у  якому украшськ! мед1атексти власне й створюються. 
Саме цей сусшльно-культурний контекст викликае Haüoinbuji труднощ1 в сту- 
денйв. Незнания культури, побуту Укра!ни, зокрема ïï радянського пер1оду, не- 
розумшня прецедентних феномен1в часто ускладнюють сприйняття й тлума- 
чення 3MÏciy медаатексту.

Питаниям MefliaocBÏTH при свячен i npani багатьох досл1дник1в, зокрема 
Н. Чичерино'!1 2, О. Федорова3, Ф. Абляюмово!'4 5, Т. Добросклонськог та iH., однак 
yci вони пропонують методап^ подач! мед!атексту шд час вивчення !ноземно!' 
мови, зокрема англ!йсько1.

Використання конкретних тип! в i вщцв мед!атекст!в як засобу формуван- 
ня мед!акомпетенцй' студент!в потребуе вивчення форм i метсццв робота з ними. 
Вщзначити !нтерактивн! форми й методи, що шщляються на дискусшщ (д!а- 
лог, трупов! й колективш дискусй'. обговорення ”витвор!в” мед!акультури, ана- 
л!з ситуащй), irpoßi (л!тературно-!м!тац!йн!. театрал!зовано-ситуативш i под.; 
завдання, що грунтуються на мед!аматер!ал!), трен!нгов!. що поеднують дис- 
кус!шп та irpoßi форми робота на мед!аматер!алт Працюючи 3i студентами, pi- 
вень знань яких окреслюеться як ’’початковий”, викладач може сформулювати 
завдання на виявлення вщмшностей м!ж мед!атекстами, в яких викладаються 
факта, й м!ж мед!атекстами, в яких висловлюеться суб’ективна думка. Ще одш- 
ею формою анал!зу може бути критичний розгляд заголовюв 3MI, що вщобра- 
жають один i той самий факт або подпо, явище.

На ’’просунутих” етапах навчання мови студента можуть анал!зувати автор- 
сью сгатт! на задану тематику, листа читач!в до редакцй тощо. n ic  ля заюнчен- 
ня анал!зу можна шдготувати презентацй’ в Power Point, у яких вщтвореш со- 
щальш, культуролог!чш й л!нгв!стичш характеристики автор!в. Акцент на про- 
блемних, евристичних, irpoBHx та iH. продуктивних формах навчання сприяе 
формуванню самост!йного творчого мислення. Можлив! завдання: прочитайте 
статтю, знайдтъ аргументы "за” й "проти”; розглянъте позытивт й нега-

1 А. В. Ф е д о р о в , Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиагра
мотности, медиакомпетентности, Таганрог 2010, с. 25.

2Н. В. Чичерина,  Концепция формирования медиаграмотности у  студентов языковых 
факультетов на основе иноязычных медиатекстов, СПб. 2008.

3 А . В. Ф е д о р о в , указ, источник.
4 Ф. Г. Аблякимова,  Иноязычный медиатекст как средство формирования медиаком

петентности будущих учителей английского языка, Гв:1 Электронный ресурс: http://www.nbuv. 
gov.ua/htm (13.06.2013).

5 Т. Г. До б ро с к л о нс к а я ,  Медиалингвистика: системный подход к изучению языка 
СМИ: современная английская медиаречь, Москва 2008, с. 264.
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тивш боки ситуацп, обговорит у  групах, якмож на eupiuiumu цю проблему; по- 
дштъся ceoïMU ранениями проблемы, оцштъ чу ж: i рпиення. Для творчого роз- 
витку: напиштъ есе з ijieï теми, подайте ceo ï аргументы, висновки, можтивг 
рш ення проблемы, ceoï думки. У мед1аосв1тшй практищ прийнято ставш и про
блемы запитання, що не мають однозначно! вщповщц напр.: Дайте два пояс
нения, чому... ? Поясттъ, чому... ? У чому вгдмттстъ... ? Уяв'то, якщо... тощо.

Пропонуемо зупинитися на одному з найскладшших, на нашу думку, ас- 
пектш у навчанш мовi 3MI — аналгл особливостей функцюнування на сто- 
ршках мас-меща фразеолопчних одиниць, що створюють певн1 труднотш 
в адекватному й повноpi иному розумшш текспв, у npopeci опрацювання яких 
в шшомовнш аудиторп спочатку треба з’ясувата семантику, сформувати ш.йс- 
не сприйняття та !  чи та !  ФО, вщзначити стилютичну роль, що и вш грае ФО 
в текст1, та ’’вловити” прагматичну частину ïï семантики. Для посилення во- 
люнтативно! функцй' в мов i мас-мед1а фразеолопзми часто шдлягають ”онов- 
ленню”, що приводить до формування оказюнально! фразеологй', яку шозем- 
peßi складно пояснили. 3 iHmoro боку, мова 3MI е демонстрашею мобшьностт 
фразеолопчного матер1алу6. Процес трансформування ФО (процес авторсько- 
го варшвання ФО, ’’модершзацЙ”, "оновлення” ФО, оказюнал!зацп) вщбува- 
еться внаслщок шдив1дуально! мовотворчо! практики, художньо-естетичного 
новаторства. Використовуючи модель узуально! ФО, автор оргашчно вводить 
оказ1онал1зм у контекст з певною стал i стачною, експресивною метою, з метою 
уникнення одномаштносп та прагненням зробити висл i в бшын мютким, образ- 
ним. Якщо виразова сила мовного елемента збшынуеться в мовленш за допо- 
могою ргзномаштних cnocoöiB i прийом1в (модифшащя узуально! форми, гра- 
дащя, подвшна актуал1защя, субститущя, контамшащя), то, вщповщно, й ви- 
никае ’’мовленнева комбшована експресившсть” (В. Чабаненко) або ’’подßi fi- 
на експресившсть” (В. Моюенко). Йдетъся насамперед про фразеолопзми, що 
в мед!а ’’обростають” особистам баченням комушкатора, зазнаючи структурно- 
семантичних модиф! кацш.

У медшних текстах спостершаемо таю трансформаций 1) семантичш транс- 
формацй ФО: а) власне семантичш; б) подвшна актуал1защя ФО (буквал1защя); 
2) структурно-семантичш трансформацй ФО: а) яюсш змши або лексична суб
ститущя компонент в ФО; б) юльюсш змши, пов’язаш з розширенням (наро- 
щення / поширення фразеолопзму) та звуженням (ушчення або елтсис та фра- 
зеолопчний натяк або компрешя ФО) традицшних меж ФО; в) комбшоваш змй 
ни або контамшащя фразеологизмов.

Найпродуктившшим видом трансформацй! е структурно-семантичш, що 
приводять до змши денотативно-сигшфжативного та стшпстичного аспекту 
значения ФО, що вщбуваеться одночасно 3i змшою зовшшньо! форми фразе- 
олопзм1в. Поява оказюнально! одинитп розрахована на адекватне сприйняття 
!”! рецишентом i завжди асоцпоеться з традитпйним (узуальним) фразеолопз- 
мом. Осюльки шоземець позбавлений таких асощацш, слщ вщнайти первин- 
ний фразеолопзм, пояснили його значения, мотивувати трансформацй. Таю 
одинищ хоча й мають шдивщуально-суб’ективний характер, зумовлеш сис
темою мови й обмежеш можливостями !хнього матер1ального оформления. 
У процеш викладання украшсько! мови в i позем Hi й аудиторп слщ це враховува- 
ти й наголошувати на “одноразовое^” цього стшпстичного прийому. Актуаль- 
ними е щ знания пщ час поглибленого вивчення мови студентами-фшологами 
в роздш  етшпетики.

MediameKcm як инструмент у  навчанш укратсъког моей як тоземног 291

6 В. Г. К о с т о м а р о в ,Языковой вкус эпохи, Санкт-Петербург 1999, с. 10.
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Найтиповшим способом структурно-семантичних трансформаций ФО е 

лексична субституция — зам i на компонента. Загальне значения ФО при цьо- 
му залишаеться незмшним, але набувае додатково1 експресивностц “образносп 
другого ступеня”7, що вщбуваеться внаслщок змши внутршньо!' форми.

Субституюються здебшыпого синошм1чш одинищ або одинищ одного по
рядку; вщбуваеться замша одного, двох або Bcix компонентов ФО (у цьому pa3i 
можна розм1рковувати про актуал1защю фразеолопчно1 м одел i), напр.: Спра
ва складна: захпщати тдозрюваного чи, навпаки, uaeicumu на нього ycîx сло
те, nopißH.: Haeicumu ycix собак — ’’звинуватити”8. У под1бних контекстуаль- 
них ФО ipomHHicTb та посилена експресившсть вислову досягаеться змшою ш- 
тенсивносто — слон, ктъ е бшыними за собаку та кота; Лишаешься тупцювати 
бтя ïï тдтжжя i гризти з досади лтт1, nopißH.: кусати лтпп.

Надзвичайно продуктивним щодо трансформаций у медшних текстах е фра
зеолопзм (пролетти) як фанера над Парижем — „не реал1зувати cboïx заду- 
Miß, невдало щось зробити”, „зазнати невдачГ’, що припав до смаку ж урнале
там своею тдвищ еною експресивтстю: Пролет1в, немое фанера над Канном; 

... один is кандидатов у  мери Запорожжя, дознавшись, що npoaemie на выборах, 
як зграя напилънишв...

Б!бл!йпий фразеолопзм повернення блудного сина актуал1зуеться 
в р1зних контекстах: Повернення блудного депутата, Повернення блудноо' опо- 
зицп. Н аведет приклади свщчать про яскраве стшпстичне забарвлення суб- 
ституйованих ФО: субститущя надае фразеологизмов! бшыно!' конкретноси 
у зв’язку i3 зображуваною ситуащею; увиразнюе, посилюе традищйне значен
ия ФО, вносить у семантику фразеолопзм!в контекстуальний колорит та ство- 
рюе гумористичний ефект. Bnöip б!льш емоцшно забарвлено! лексично! одини- 
щ в оказ!ональн!й ФО nopiemiHO з узуальним фразеолопзмом дае змогу вказу- 
вати на зм1ну штенсивност! та бшыпо!' скспресивностт усього вислову.

Модиф!куючи фразеолопзм, автор знову повертаеться до того вшьного сло- 
восполучення, на основ! переосмислення якого й утворився фразеолопзм. Пе
ренесения фразеолопзму з одного семантичного плану в шший е необхщною 
умовою субституций

В. Моюенко вводить поняття структурно! модел! — каркасу ФО, що забез- 
печуе ïï стшюсть i вщтворювашсть, регулюе ïï семантичну тотожшсть.

Треба вщзначити й роль внутрппньо! форми ФО п!д час трансформацшних 
nponeciß: ïï сутн!сть полягае в тому, що образ ситуацп, що лежить в основ! фра
зеолопзму, мае властиßiсть асощюватися з шшими ситуащями як основою для 
метафоричного переосмислення, тобто детерм!нуе появу нових фразеолог!зм!в, 
на чому й базуються стшпсличи! прийоми: Час — нафта, Газ — усьому голова.

У сучасному публ! цистичному текст! вщбуваеться зниження мовних засо- 
6iß, створюеться нова норма публ i ч но!' мовленнево!' повед!нки, яку можна на
звали авторською ipomeio — авторським кепкуванням та суб’ективною ошнкою, 
caMoipOHiero. О. Тараненко називае щдабне явшце „несерйозною цитащею”9, 
коли цщком серйозтн peni подають в абсолютно несерйозному стшпстично- 
му ключ!, висловлюеться !рошчне ставлення до канон!в, включаючи й най-

7 Л. Ю. Шевченко,  Трансформафя фразеологлчних одиниць у  газетному текстг, [в:] 
Особливоспп моей i стилю засобое масовог тформафг, К'иТв 1983, с. 74.

8 Yci приклади д1брано з газета “Украша молода” за 2012-13 роки.
9 О . О. Тараненко,  Гол оквоал озацоя, субстандартизафя та вулъгаризафя як характер

но явища стилистики сучасног укратсъког моей (з юн. 1980рр), [в:] „Мовознавство”, 2002, № 4-5, 
с. 37-38.



сакраментальшнп ïxm момента. Активною в 3MI е питаю а або киям пита ni я 
та алюзшне цитування, що е атрибутом mobhoï три адресата -  адресанта тек
сту, про що свщчить анал1з заголовков та рубрик статей. Поширеним е перетво- 
рення вис л о Biß, гасел, заклиюв, цитат та назв вдеолопчих твор1в епохи соща- 
л1зму, що набувають ipomnHoro звучания, напр.: Перед Черкасами замерехппв 
привид новых euoopie; Привид Мадрида над Свропою, nopißH. i3 висловом „При- 
вид бродить по Geponi, привид комушзму” з Машфесту комутстичноï nap- 
mil Taxi цитата подаються переважно без лапок, вони наче ’’вмонтовуються” 
в авторський текст. Насамперед ’’робиться ставка” на нIиpoкoвiдoмi цитата кла- 
сишв лАератури, крилап вислови, рядки популярних шсень, кшофшыив, напр.: 
Ще не змерзла Укра1на; Ну що б, здавалося, кто... ; Teceù був парубок мотор
ный; Лупайте сей паркан! В 6iù i дуть caMi школярi; Наша корупщя — одна 
з “найкращих”у  ceimi; ФАРС: злочин i кара; Покажи мет ceiù диплом, i я ска
жу, хто ти; Хто навпростець прямуе — у  травматологи ночуе; EauKipie на 
“nepenpaei ” не мтяють.

Продуктивними е ю лью ст змши, пов’язаш з розширенням фразеолопзму 
(або його нарощенням / поширенням). Узуальна ФО набувае в контекст додат- 
кових компонентов та hoboï образности nopißH.: Як затягуютъ податковий па
сок мтъйонам mpydapie Украти; Фтанси стваютъ выборам романеи; 3 ким 
у  парламентi поведется, того й наберется; Американська коса на граксъкий 
камшъ; Америка тдкладае Geponi свиню. I  не одну. Ой не дивися, Грицю, теле- 
вечорнищ...

Цжавим е прийом контамшацп, поеднання двох фразеологгтшв, що дае 
змогу створити новий експресивний образ, напр.: Учтеся „брати m o ï”, „та 
не з москалями ”; Соломинка чирятшний круг нацИ; Свтгло у  кшщ глухого кута 
тощо. Т. Винокур називае це явище „комуи i катюшим сшвавторством”10, у якому 
провщна роль нал ежить мовнш rpi — розгадуванню, згадуванню. Однак iH03e- 
мець позбавлений такого ’’сшвавторства”. Асощативний npocTip побутування 
модифшованих ФО пов’язаний i3 piuiieM ïxHboro розумшня / нерозумзiгия, що 
зумовлюе адекватшеть сприйняття. Подзбш ФО та ïxHi авторсью i нтерпретацй 
потребують певних фонових знань з боку рецитента 1нформацй‘; залежать в!д 
pißHH осв1ченост1 та нагромаджених людиною знань. У цьому pa3i в iHHiOMOB- 
шй аудиторй': все це залежить вщ знань викладача й ум1нь донести цю шфор- 
мащю до студента.
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10 Т. Г. Винокур ,  Говорящий и слушающий: Варианты речевого поведения, Москва 1993,


