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бездуховності та нечистості, які переміщуються із зовнішнього рівня 
руйнації церкви – будинка, що є символом Раю на землі, до внутрішнього 
рівня руйнації, коли жителі Урожа духовно розколені: «…Тепер наша 
церква вже не біла (тобто не свята), не чорна (у значені «не стемніла від 
негоди й часу»), а помальована на жовто» [4, с. 351]. У цьому контексті 
традиційний жовтий колір святості та народження життя насичений 
негативною семантикою, а саме: холоднечі, незлагоди й неблагополуччя. 

Отже, внутрішня спустошеність людей призводить до руйнації 
сакрального центру, яким у творі виступає церква: «Дзвіницю без жодного 
цвяха вкоротили і накрили бляхою» [4, с. 351], тобто, її початкове 
сакраментальне значення духовності було втрачено. 

Таким чином, ідеостиль Галина Пагутяк вирізняється і тим, що 
письменниця актуалізує увагу також і на деструктивному мотиві «Раю», на 
його смертоносному, руйнівному аспектах, що в значній мірі руйнує 
звичне конотативне значення про «Рай» як ідилію. Тобто, можна 
стверджувати, що авторка реконструює універсальний архетип у новому 
ракурсі. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 
 
Питання реформування загальноосвітньої школи, тобто введення у 

навчальний процес нових форм і методів навчання під час вивчення 
конкретних дисциплін, є об’єктом дослідження багатьох науковців. 

Використання засобів нових інформаційних технологій сприяє не 
лише поліпшенню емоційного сприйняття, а й підвищенню 
інформативності навчального матеріалу, його наочності й доступності.  

Інноваційні технології швидко увійшли в усі галузі нашого життя. У 
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зв’язку з цим виникає нагальна потреба використання комп’ютерної 
техніки під час вивчення багатьох дисциплін шкільного курсу. Вивчення 
окремих дисциплін чи окремих тем з використанням інноваційних 
технологій, комп’ютерної техніки та найсвіжішої інформації, взятої з 
мережі Internet, – один із способів оптимізації та урізноманітнення 
навчально-виховного процесу. 

Чому сьогодні застосування комп’ютера в навчальному процесі 
вважають інновацією? Під інноваціями в широкому змісті розуміється 
використання нововведень у вигляді нових технологій, видів продукції і 
послуг, організаційно-технічних і соціально-економічних рішень виробничого, 
фінансового, комерційного, адміністративного або іншого характеру. Саме 
використання персонального комп’ютера в навчальному процесі і є новою 
технологією в навчанні, нововведенням в навчальному процесі. 

Школі сьогодні необхідні не просто хороші вчителі, а вчитель-
технолог, учитель-майстер, учитель-новатор. Використання інноваційних 
технологій в процесі навчання оптимізує процес викладання різних 
дисциплін у школі. 

Особливо це видно під час проведення уроків з застосуванням 
комп’ютера. Це нова форма роботи, яка викликає зацікавленість і учнів, і 
вчителя. Використання інноваційних технологій у процесі вивчення різних 
предметів у школі дає змогу покращити зміст навчання, вдосконалити 
методи і форми навчання, активізувати та індивідуалізувати його. Але слід 
підкреслити, що ніяка, навіть найдосконаліша комп’ютерна навчальна 
програма не замінить вчителя. Тільки він повною мірою може керувати 
навчально-пізнавальною діяльністю учнів, залишаючись центральною 
фігурою навчально-виховного процесу. 

Великий інтерес в учнів початкової школи викликають яскраві 
малюнки до теми, відеокліпи та голосовий супровід, що сприяє більш 
активному веденню дискусії під час обговорення теми. Використання 
комп’ютерних мультимедійних програм, як елемента сучасного уроку, 
підвищує його ефективність. Завдяки використанню педагогічного 
програмного забезпечення на уроках, в учнів відпрацьовується логіка 
мислення, формується вміння самостійно виражати думки, підвищується 
емоційний рівень уроку, новий розвиток одержують стосунки учень-учень 
та учень-вчитель. Велике значення має те, що полегшується робота 
вчителя під час підготовки до занять.  

Для візуального подання навчальної інформації широкі можливості 
надає комп’ютерна техніка. Мультимедійні засоби забезпечують подання 
наочно-образної, графічної інформації разом зі знаково-символьною, що 
дозволяє використовувати в навчальному процесі нові ефективні види 
наочності. Візуалізація понять та залежностей робить комп’ютер 
ефективним і потужним засобом під час вивчення багатьох тем шкільного 
курсу, викликає в учнів бажання висувати оригінальні гіпотези та шукати 
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нестандартні шляхи розв’язування задач, сприяє розвитку творчих і 
евристичних складових мислення, що врешті-решт призводить до кращого 
засвоєння нових понять. Накопичення учнями візуальних понять за 
допомогою педагогічних програмних засобів сприяє розвитку вмінь 
виділяти головне в навчальному матеріалі, акцентує увагу учнів на 
змістовій стороні понять та явищ.  

Отже, процес засвоєння нових знань із застосуванням інноваційних 
технологій проходить ефективніше, а одержані знання – набагато міцніші. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
 
Фразеологічні одиниці представляють найбільш мальовничу й 

виразну частину словникового складу мови, що відображають звичаї, 
традиції народу, згадку про його історію, фольклор. 

Англійська мова зазнала великих історичних змін, отже за довгий час 
у мові накопичилися вирази та словосполучення, які виявилися 
лаконічними та влучними. Сучасні наукові парадигми засвідчують той 
факт, що фразеологія є невичерпним джерелом поповнення лексичного 
складу мови. Знання одиниць фразеології полегшує також й розуміння 
публіцистичних та художніх текстів. Грамотне використання одиниць 
фразеологізмів робить іноземну мову повнішою і жвавішою. За допомогою 
ідіоматичних виразів інформаційний аспект мови доповнюється 
інтуїтивним описом нашого світу та життя (І. Анічков) [2]. 

Перш за все, варто звернути увагу на основну особливість, що 
представляє відмінність між звичайним словосполученням і одиницею 
фразеологізму очевидним. 

Проте, існують, одиниці фразеологізмів з різною мірою зв’язку між 
компонентами. Наприклад, при досить широкому використанні 
словосполучень як от: breach of faith (promise, arrestment, trust, justice, 
contrast, prison, privilege), значення одного з компонентів може бути 
розглянуто як вільне та самостійне. Отже, межа між одиницями 
фразеологізмів даного вигляду є розмитою. В протилежність таким 
сполученням, одиниці фразеологізмів, що володіють високою мірою 
ідіоматичности, мають синтаксичну цілісність. Відповідно, компоненти 


