Нами запропонована така поетапна робота з інтернет-мемами на уроках
мовної підготовки іноземних студентів:
– переклад тексту (самостійно);
– опис візуальної частини (з частковою допомогою викладача);
– виявлення і пояснення іронічної складової (за допомогою викладача,
якщо подія вузьконаціонального значення, події світового значення учні
можуть ідентифікувати самостійно);
– складання особистого ексклюзивного коментаря до запропонованого
вчителем поширеного шаблону інтернет-мему (самостійно);
– складання індивідуального інтернет-мему після знайомства
з новинами України або як реакція на події в групі (самостійно). Слід
зазначити, що це доволі складний рівень, який вимагає розвитку певних
навичок і наявності креативних навичех.
Важливою особливістю креолізованих текстів інтернет-жанрів є:
– актуальність, сучасність та впізнаваність;
– поступова підготовка та вироблення звички користуватися
україномовними інтернет-ресурсами всупереч комфортному використанню
сайтів на рідній мові;
– невимушеність обстановки, в якій студент знайомиться реаліями
сучасної української дійсності.
Наявність цих факторів забезпечує зацікавленість студентської
аудиторії, утримує її увагу і мотивує на емоційно-комунікативну реакцію.
Використання даних жанрів готує студентів до актуального сприйняття
інформації в укрнеті, до успішного спілкування в соціальних мережах, чатах,
по електронній пошті, за допомогою електронних повідомлень.
Таким чином, можна зробити висновок, що використання
креолізованого тексту при навчанні іноземної мови готує студентів до різних
видів міжкультурного спілкування, розширює лінгвокультурологічні знання,
сприяє діалогу культур та формує соціальну компетенцію особистості. Ми
вважаємо, що креолізований текст є благодатним і перспективним
методологічним матеріалом.
Геннадій Дедурін
Харківський національний університет внутрішніх справ,
м. Харків, Mason81@ukr.net
ТАКТИКА І СТРАТЕГІЯ БІЛОРУСЬКИХ ХРИСТИЯНСЬКИХ
ДЕМОКРАТІВ У ІІ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ
Католицтво на теренах Білорусі почало поширюватися ще з XIV ст. З
того часу Костьол глибоко інтегрувався у білоруську спільноту, намагаючись
оперативно та ефективно реагувати на виклики часу. Свої стосунки із
суспільство Костьол завжди будував на засадах християнського вчення.
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Проте під впливом певних факторів (державно-конфесійної політики,
ступеню поширення конфесії і її впливу на маси, секуляризації суспільства,
загострення тих чи інших проблем тощо) можуть виникати проблеми, які
безпосередньо або опосередковано стосуються Костьолу та змушують його
представників поринути у вир суспільно-політичного життя.
Перша білоруська католицька організація – Християнськодемократична злучнасць виникла у Петрограді у 1917 р. Біля її витоків
стояли ксьондзи Ф. Абрантович та Л. Хвецька [4, с. 332]. Вже в першій
партійній програмі БХДЗ, що побачила світ у 1920 р. йшлося: «Що
стосується Батьківщини нашої – Білорусі, Х. Демократична злучнасць хоче,
щоб вона була цілою, неділимою і вільною» [3, с. 65].
Після Ризького миру між Польщею і Радянською Росією, з огляду на
релігійну нетерпимість більшовиків, саме у західнобілоруські землі було
перенесено основний акцент діяльності християнських демократів, новим
центром яких стало Вільно [2, с. 184]. Протягом 1921 – 1926 рр. БХДЗ
істотно еволюціонувала. З католицької організації переважно релігійного
характеру, до кінця позначеного терміну, вона перетворилася на повноцінну
політичну партію з домінуванням національних інтересів над
вузькоконфесійними.
Під час розколу білоруського національного руху, який відбувся в
середині 20-х рр., через активізацію у Західній Білорусі більшовицького
підпілля, християнські демократи ще чіткіше окреслили свої цілі,
інтерпретуючи будь-які спроби пошуку вирішення білоруської проблеми у
рамках політичної системи Польщі або СРСР як національну зраду, що
віддаляє єдино вірне рішення проблеми – створення незалежної Білої Русі.
Цим, лідери БХД (з 1926 р.) викликали неабияке незадоволення католицької
церковної ієрархії. Боротьба між польською та білоруською тенденціями у
Костьолі на теренах Західної Білорусі, спостерігалася протягом всього
міжвоєнного часу.
У 1930-х рр., після розгрому Громади та пов’язаних з нею організацій,
БХД виходить на лідируючі позиції у білоруському русі. І в цей час
ставлення її лідерів (В. Годлевського, А. Станкевича, Я. Позняка) до питання
про характер білоруської державності, залишалося незмінним.
В середині 1930-х рр. А. Станкевич став ініціатором перетворення БХД
у Білоруське народне об’єднання (БНА) [1, с. 71], яке мало на меті згуртувати
всі, на той час ще не розгромлені, білоруські партії і організації. Таке
рішення було ухвалене внаслідок тривалих внутрішньопартійних дискусій.
Частина ксьондзів, зокрема і В. Годлевський, не поділяли поглядів А.
Станкевича і після реорганізації залишили лави партії.
Створення БНА стало логічним завершенням еволюції БХД, наслідком
якої стало перетворення її у самостійну світську політичну партію, що прагне
до консолідації білоруського суспільства на ґрунті боротьби за реалізацію
концепції ідеї незалежної держави. Звичайно, реалізація її була надто
проблематичною, враховуючи настрої, що переважали у польській правлячій
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верхівці, яка після смерті Ю. Пілсудського, остаточно зробила вибір на
користь національної асиміляції білорусів.
Упродовж усього міжвоєнного періоду за діяльністю білоруських
християнських демократів уважно спостерігала як державна, так і костьольна
влада. Для польських урядовців була неприпустимою діяльність ксьондзів
спрямована на пробудження національної самосвідомості серед білорусівкатоликів, тоді як представників віленської курії неабияк дратувало бажання
білоруських ксьондзів білорусизувати Католицьку церкву у Західній
Білорусі. Проте це не завадило християнським демократам стати однією з
найбільш впливових політичних сил у білоруському національному русі ІІ
Речі Посполитої, прискоривши формування у білоруському суспільстві,
незалежно від конфесійних вподобань, «уявленої спільноти» модерної
білоруської нації.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ
ТЕРМІНОЛОГІЇ
Одним із найважливіших завдань сучасного мовознавства є вивчення
термінології, її структури, семантики, закономірностей утворення та
перспектив розвитку. Актуальність нашого дослідження полягає у тому, що
юридична термінологія сьогодні є однією з найбільш значущих галузевих
терміносистем, якою послуговуються не лише в професійному середовищі, а
в інших сферах мовного зв’язку.
Юридична термінологія ставала об’єктом досліджень багатьох учених,
серед яких – О. Сербенська, С. Токарська, І. Бушина, С. Хижняк,
С. Головатий, Н. Артикуца, А. Ушаков, Ю. Зайцев, Ю. Прадід та інші.
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