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Вибачення є важливою складовою частиною вербальних форм 
ввічливості й потрібне тоді, коли між людьми виникають конфлікти або 
певні непорозуміння, які необхідно владнати. Тому саме вибачення може 
стримувати агресію, воно спрямоване на відновлення гармонійних 
стосунків. За яких умов та в який спосіб висловлюють вибачення, 
залежить від соціуму та його норм.  

Вибачення є об’єктом дослідження в мовознавстві, зокрема в 
семантичному, стилістичному і прагматичному напрямах C. В. Дорда, Б. 
Фрасер, Р. Ратмайр, С. Блум-Кулка. Мовознавці виокремлюють окремі 
типи вибачення, а саме: за місцем у діалогічному спілкуванні 
(Ф.Соулмас), за параметром психологічного стану мовця (Б. Фрасер, Д. 
Крамер-Мооре) та залежно від типу дискурсу: релігійного, сімейного, 
політичного (Р. Енрігхт, Д. Сеекінс, С. Валронд-Скіннер). Проаналізовано 
семантико-прагматичні властивості дієслів вибачення (З. Bендлер; А. 
Вежбицька).  

Прагматичні особливості вибачення тлумачать як прояв увічливості 
серед інших стратегій гармонізації міжособистісних стосунків та  

дотримання етикету (Л. Давидова, О. Карпова, М. Лисенко; Н. 
Формановська, Т. Ларіна; П. Бровн, С. Левінсон). Крім того, визначені 
окремі особливості вибачень: виділені їхні семантико-функціональні 
підтипи та описані засоби вибачення в синхронії та діахронії в англійській 
і російській мовах (С. Цюра; Р. Ратмайр).  

Незважаючи на те, що засвідчено зростання чисельності студій, 
присвячених вивченню вибачень в англійській мові, вони залишаються 
ще недостатньо простудійованими. Зокрема, факт існування інтернет-
чатів породжує інтерес до окреслення особливостей функціювання 
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вибачень у чатах. З огляду на зазначене вище особливого значення та 
актуальності нині набуває проблема ґрунтовного дослідження вибачення 
в англійській та українській комунікативних структурах.  

Мета статті – проаналізувати засоби реалізації вибачення в 
англійській та українській комунікативних структурах.  

Вибачення є експресивним мовленнєвим актом, основна функція 
якого – відновити соціальний баланс або гармонію між комунікантами 
[29, с. 125].  

При зіставленні англійських й українських вибачень виявляються 
відмінності, що стосуються мовних моделей, їхньої семантики, ступеня 
експресивності, частотності і ситуацій вживання. Англійська мова 
пропонує кілька формул вибачень: (I'm) sorry / Excuse me / Pardon (I beg 
your pardon), а також формули з apology, apologies, apologize, regret: I 
owe you an apology / Please accept my apologies / 1 do apologize for ... / I 
(We) regret .... Однак частотність і сфера вживання цих формул істотно 
розрізняються.  

Формули з apology, apologies, apologize в усному мовленні 
вживаються вкрай рідко. Ці формули використовуються в разі 
необхідності підкреслити формальність відносин, а також уникнути 
неоднозначності, тобто висловити вибачення експліцитно [34]. Їх 
вживають у публічних вибаченнях (у разі затримки поїзда, скасування 
рейсу, проведення будівельних робіт, зміни роботи магазину тощо). 
Також ці формули вживають при формальній розмові по телефону, у 
повідомленнях на автовідповідачі і в публічних виступах: I apologize for 
the delay in acknowledging your kindness [Aijmer 1996: 89]. В офіційній 
промові або при листуванні вживається Please accept my (our) 
apologiesю. В офіційних оголошеннях фіксуємо I (we) regret – We regret to 
announce that tonight's performance of 'Hamlet' has been cancelled 
(оголошення в театрі). Формула pardon (скорочення від 'I beg your 
pardon') у британській англійській вживається при перепитуванні [34]. 
Цікавий приклад знаходимо у відомій книзі Льюїса Керолла: 'I beg your 
pardon? said Alice. 'It is not respectable to beg', said the King. 'I only meant 
that I did not understand', said Alice.  

Forgive me може використовуватися для посилення вибачення, не 
будучи при цьому типовою формулою вибачення, аналогічній українській 
вибачте: Oh, dear, I am sorry – do forgive me. How very embarrassing (J. 
Asher) Спостерігаємо подібну концепцію і в інтернет-джерелах: I want to 
apologise to Columbia University for not lecturing there 2day. Was up in the 
studio all night and honestly overslept. Forgive me [twitter].  

Найбільш уживаною мовною формулою вибачення в англійській 
комунікації є (I'm) sorry. Ця особливість не випадкова: тут проявляється 
така визначна риса англійської комунікативної поведінки, як 
недопустимість або зведення до мінімуму будь-якого впливу на 
адресата. Формула Excuse me є імперативною і звернена до адресата, в 
той час як (I'm) sorry орієнтована на того, хто говорить. 
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У Excuse me міститься спонукання до адресата, спрямоване на 
модифікацію його відносин, в (I'm) sorry спонукання відсутнє, цей 
формальний маркер ввічливості – жаль того, хто говорить, що ні до чого 
не зобов'язує адресата. Мовна формула Excuse me найчастіше 
вживається як формула привертання уваги при зверненні (Excuse me, is 
there a post office near here?) The only reason I send a «u up?» text 
because it sounds way better than «Hello miss excuse me are you currently 
awake right now?», а також для звернення уваги на якусь негативну дію:  
Excuse me!  

Водночас вживана формула вибачення має кілька варіантів: I am 
sorry / I'm sorry / Sorry. 1) I’m sorry for live blogging (asking?) me reading 
your chapter please don’t feel pressured to have to answer any of these or 
anything 2) I am sorry for being missing. Just had to work on my real life. 
Send in your stuff. Love me lots. All that jazz. Here we are with the 
continuance. Love you all. And thanks for following still! Makes me smile!!  

Перший відрізняється тим, що дозволяє підкреслити щирість 
почуттів мовця, коли у інтернет-мережі часто вживається скорочена 
форма [34]. Sorry – найбільш формалізована ритуальна формула 
вибачення, в якій семантичне значення більшою мірою втрачено, вона 
часто вживається автоматично як сигнал про увагу. Семантична 
спустошеність і частотність її використання призводить до того, що для 
українця в ряді ситуацій її вживання видаються недоречними і викликає 
подив:1) учитель заглядає в учительську в пошуках колеги: 'Kate?'She is 
not here at the moment. I have not seen her. Sorry. 2) учень і вчитель під 
час консультації: Is it Accusative case? No, it's Genitive. 'Oh, sorry.You've 
missed a preposition here '. Oh, sorry. Does it mean 'to arrive? 'No, it means' 
to cross'. Sorry.  

Sorry – одне з найуживаніших слів в англійській мові, яке чутно 
повсюди і яке англійці вживають як форму вибачення не лише за реальні 
прояви неповаги, а й за уявні: You will hear this used all the time. For some 
reason, the best known to themselves, the English, as a nation, seem to 
apologize a great deal as much for imagined discourtesies as for real injury.  

Більш часте вживання формул вибачень в англійській 
комунікативній поведінці, порівняно з українським, добре відчувається на 
вулиці, в громадських місцях – скрізь, де може виникнути загроза 
порушення особистого простору. Оскільки дистанція в англійській 
культурі довша, ніж в українській, вибачатися прийнято при більш значній 
відстані. Українці при ходьбі роблять спробу уникнути зіткнення з йдуть 
назустріч за 1,5–2 метра, англійці – за 3–4 [3, с. 49]. Відповідно при 
скороченні цієї дистанції англійці починають вибачатися зі значно більш 
віддаленої точки, що нас дивує. Цікавою особливістю англійської 
комунікативної поведінки є те, що при порушенні особистого простору 
зазвичай одночасно вибачаються обидва учасники ситуації (Sorry – 
Sorry), незалежно від того, з чиєї вини воно сталося. У вибаченні 
міститься обопільне визнання деякого дисбалансу у відносинах і 
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готовність до його відновлення. Мовознавці зазначають, що в Англії не 
може бути багато «спасибі» і «будь ласка», це, напевно, єдина країна у 
світі, де треба вибачитися, якщо вам наступили на ногу» [8, с. 9]. В 
українській комунікації вибачається, як правило, той, хто винен. 
Потерпілий рідко скаже вибачте, у кращому випадку може відповісти: 
«Нічого страшного» або промовчить. Факт семантичного спустошення 
формул вибачення відзначають і англійські дослідники [28]. Як і серед 
формул подяки, вони пропонують розрізняти серед них щирі вибачення 
(heartfelt apologies) і «рутинні» (routine apologies) after all of us gather our 
bearings again i think we need to formally apologise to rooney. our behaviour 
is utterly prepaterous. [34, с. 119]. Останні є не стільки вибаченнями, 
скільки ввічливими знаками уваги до оточуючих. Вони характерні для 
стандартних ситуацій, коли говорить вибачається за якісь дрібні, деколи 
невідчутні незручності, задовольняючи соціальні очікування оточуючих.  

Можливо, з цієї причини в англійській мові, як і в випадку з 
вдячністю, існують різноманітні засоби посилення вибачень, які мають на 
меті переконати слухача в істинності й інтенсивності почуттів мовця, 
надати їм щирість звучання, тобто протиставити їх порожнім, ритуальним 
формулам. У ролі таких інтенсифікаторів виступають very, so, awfully, 
terribly: I'm very sorry. I have to go (Я дуже шкодую. Я повинен йти) (йдучи  

з гостей). Ann? – No, I'm awfully sorry. Ann is away all week (Я страшенно 
шкодую. Анни не буде цілий тиждень) (з телефонної розмови). So sorry to 
hear about the passing of Alan Henry. Awfully sorry to hear of Michel  
Forgey’s passing. He meant a great deal to a lot of people I know. Industry of 
Awesome is back and we’re terribly sorry for the long and unannounced 
hiatus. I’m so sorry it’s so hard to get into the story! I’m just trying to explain 
various things :> I hope you enjoy it! У письмових вибаченнях трапляється 
extremely: I was extremely sorry that I was unable to get to your father's 
funeral ...  

Ступінь інтенсивності вираження вибачення залежить від 
конкретного комунікативного контексту і визначається багатьма 
соціальними факторами. Важливу роль відіграє часовий чинник: чи 
передує вибачення негативній події, або навпаки, вибачаються, коли 
вона вже відбулося. Посилення вибачення можливе за допомогою 
повторів або вживання декількох мовних формул: I'm sorry. I'm terribly 
sorry (за запізнення). I'm sorry. Excuse me (в магазині, ненавмисно 
зачепивши іншого покупця). Формулою вибачення є також I'm afraid [34], 
отже, англійське вибачення є виразом жалю. Ця формула зазвичай 
вживається при передачі несприятливої інформації у відповідь на 
попереднє питання: Is Tom there, please? No, I'm afraid he's gone to 
London for the weekend actually (з телефонної розмови).У відповідь на 
вибачення англійські комуніканти підкреслюють незначність нанесеного 
збитку або завданих незручностей і з готовністю запевняють адресата в 
тому, що рівновагу відносин відновлено. Найбільш конвенціональними 
відповідними репліками є: OK / It's OK / That's (It's) all right / No problem / 
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Do not worry / Never mind. Цікаво відзначити, що формули That's (It's) all 
right / It's OK можуть використовуватися як відповідні репліки вибачення, 
так подяки, що є підтвердженням думки про те, що ці мовні акти мають 
багато спільного. Українці, порівняно з англійцями, вибачаються 
набагато рідше, що цілком закономірно. При відсутності такої культурної 
цінності, як особиста автономія, дії, які в англійській культурі 
сприймаються як вторгнення в особистий простір, в українській культурі 
менш небезпечні, часто допустимі і не вважаються порушенням норм 
поведінки. Подібну думку висловлює і Р. Ратмайр в монографії 
«Прагматика вибачення» [15, с. 219]. Незначна горизонтальна дистанція  

і сформовані на її основі культурні цінності (контактність, товариськість, 
щирість, емоціональність, солідарність тощо) роблять можливим не 
вибачатися (або робити це значно рідше) при несподіваному наближенні  
і навіть зіткненні (на вулиці, в транспорті), за втручання в розмову, за 
відвертість, балакучість, вільний прояв емоцій, також при поводженні з 
проханням, запиті інформації тощо. Більш висока статусна дистанція, 
характерна для української культури, також є причиною того, що українці 
вибачаються рідше, ніж англійці. У багатьох культурах люди, які мають 
більш високий статус, вибачаються рідше. В українській культурі ця 
тенденція є яскраво вираженою (батьки рідко вибачаються перед дітьми, 
викладачі – перед студентами, начальники – перед підлеглими). В 
слов’янській культурі вибачення в набагато меншій мірі є благородним 
жестом, його швидше сприймають як визнання своєї провини [15, с. 225]. 
Очевидно, ще й тому українці рідко вибачаються за наявності 
об'єктивного виправдання. В українській мові основною формулою 
вибачення є Вибач(те), рідше вживається Прости (тіть). Обидві ці 
формули – імперативи і являють собою спонукання, спрямоване на 
адресата з метою модифікувати його ставлення до того, хто говорить – 
вибачити (зняти провину) або пробачити. Ці формули є прихованим 
проханням, що підтверджує слово будь ласка (Вибач(те), будь ласка / 
Прости(тіть), будь ласка), а також наявність такої формули вибачення, 
як Прошу вибачення, що вживається людьми старшого віку. Спонукання, 
що міститься у формулах Вибач / Вибачте, може бути посилено за 
допомогою словосполучень заради Бога! / Заради Христа!: Вибачте 
заради Бога! В офіційній промові можливі Прийміть мої (наші) 
вибачення / Приношу (приносимо) свої вибачення. Найбільш типовими 
репліками-реакціями на прохання вибачити, як і в англійській мові, є 
формули, які виражають незначність приводу для вибачення (Не варто /  
Не варто вибачатися / Не варто про це говорити / Та що ти (ви)! / Які 
дурниці! / Немає за що), запевнення в тому, що те, що трапилося, не 
порушило рівноваги відносин і нічого серйозного не сталося (Нічого / 
Нічого страшного / Все гаразд), вираз готовності адресата вибачити 
(Будь ласка). Однак в українській комунікації, на відміну від англійської, 
адресат може проявляти і меншу готовність відреагувати на прохання 
вибачити або пробачити (частіше при асиметричних відносинах) і навіть 
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відповісти зауваженням:  

Вибачте, що я запізнився. – Гаразд. Заходь. Але більше не 
спізнюйся (учень і вчитель). Пробач, будь ласка. – Так вже й бути. Але 
щоб це було в останній раз (мати і син). Вибачте. – Треба дивитися, куди 
йдеш (на вулиці), пор .: Sorry. – Sorry. Зіставлення мовних формул, що 
вживаються при вибаченні в англійській й українській комунікації, 
виявляє істотні відмінності. Англійською формулою Sorry мовець 
виражає своє співчуття з приводу того, що відбувається (що сталося), 
вона не має спрямованості на адресата, не містить ніякого спонукання 
по відношенню до нього. Адресат у відповідь поспішає запевнити, що не 
відбулося нічого, що може зашкодити гармонії відносин. Англійські 
формули вибачення часто є не виразом жалю, а формальним знаком 
уваги. Вибач (те) в українців висловлює прохання вибачити, яке 
спрямоване на адресата і містить спонукання модифікувати його 
ставлення до того, хто говорить. Відреагувати на це прохання адресат 
може з більшим або з меншим ступенем готовності. Як і для 
висловлення подяки, для вибачення повинен бути привід, що 
проявляється у відповідній репліці-реакції Нема за що.  

Отже, в різних комунікативних культурах по-різному пояснено 
випадки, коли слід приносити вибачення: якщо українці вибачаються за 
наявності приводу для вибачення, то англійці роблять це набагато 
частіше і навіть в тих ситуаціях, коли явний привід відсутній. В 
узагальненому вигляді наявні відмінності можна сформулювати так:  

− англійці вибачаються частіше і експресивніше;  
− в англійській комунікації при порушенні особистого простору 

вибачаються обидва учасники комунікативного акту;  
− в англійській комунікативної культурі вибачення – це не тільки вираз 

жалю, а й часто вживається знак уваги по відношенню до адресата, 
формальний маркер ввічливості.  
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Анотація  
У статті обґрунтовано технологію розвитку критичного мислення. Зазначено, що 

критичне мислення – це здатність особистості до самостійного оцінювання дійсності, 
інформації, знань, думок і тверджень інших людей, уміння знаходити ефективні рішення 
певних ситуацій. Визначено, що конструктивну основу технології розвитку критичного 
мислення становить базова модель трьох стадій організації навчального процесу: 
актуалізація – осмислення – рефлексія. Охарактеризовано прийоми, методи, технології, що 
сприяють формуванню творчих здібностей: мозкова атака, асоціативний кущ, кластери, 
таблиці тощо. Визначено, що застосування елементів технології розвитку критичного 
мислення на уроках іноземної мови, сприяє тому, що кожен учень відчуває себе цікавою 
особистістю, у школярів формується здатність доводити свою позицію і приймати думку 
іншого, якщо вона більш обґрунтована.  

Ключові слова  
Критичне мислення, творче мислення, структура уроку, методи й прийоми навчання, 

уроки англійської мови. 
Abstract  

The technology of critical thinking is described in the article. It is indicated that critical 
thinking is the ability of a person to self-assessment of surrounding world, information, knowledge, 
opinions and assertions of others, the ability to find effective solutions of some situations. The 
model of critical thinking development consisting of three stages: actualization – understanding – 
reflection is highlighted in the article. Different techniques, methods and technologies that 
contribute to the formation of creative abilities are described in the article. It is defined that the use 
of technology of critical thinking on foreign language lessons ptomotes the development of 
students’ personalities, the ability to prove their position and accept the opinions of others. 

Keywords  
Сritical thinking, creative thinking, structure of the lesson, training methods and techniques, 

English language lessons. 

 

Сучасний світ – це світ інформації, яка швидко збільшується і за 
рахунок цього постійно застаріває. Сучасним світом керує сучасне 
інформаційне суспільство, яке висуває нові вимоги перед освітою. 
Однією із цих вимог є підготовка таких людей, які можуть приймати 
критичні рішення, знаходити свій шлях у новому оточенні, які достатньо 
швидко встановлюють нові стосунки в реальності. Отже, розвиток 
критичного мислення є актуальною проблемою на сучасному етапі 
розвитку держави, у період формування демократичних цінностей та 
інтенсивних соціальних змін. Тому очевидною є життєва необхідність 
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