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English for Academic Purposes (EAP), 

або “академічна” англійська



“Граматична метафора” [Halliday 2004]

“Граматична метафора (grammatical metaphor) -
це заміна однієї граматичної категорії іншою 
граматичною категорією” [Halliday 2004: 56]:

heart failed (серце виснажилося) → 

heart failure (серцева недостатність)

[NP + VP → NP + NP]

У такий спосіб іменники/іменні фрази (NP) 
використовуються не тільки на позначення 
конкретних об'єктів, але й на позначення подій, 

процесів і властивостей.



“Граматична метафора” [Halliday 2004: 57]

Приклад 1:

The driver drove the bus too rapidly down 

the hill, so the brakes failed.

(Водій занадто швидко їхав схилом, 

внаслідок чого гальма вийшли з ладу) →

The driver's overrrapid downhill driving of the 

bus resulted in brake failure.

(*Надто швидкий з'їзд автобуса схилом 

призвів до виходу гальм з ладу) 



“Граматична метафора” [Halliday 2004: 19]

Приклад 2:

If a fire burns more intensely, it gives off

more smoke.

(Якщо вогонь горить інтенсивніше, то 

виділяється більше диму) →

Fire intensity has a profound effect on smoke 

injection.

(Інтенсивність вогню здійснює істотний 

вплив на виділення диму) 



Наслідки застосування граматичної 

метафори [Olohan 2016: 158]:

• створення віртуальних явищ, про які можна 

теоретизувати і які можуть призвести до нового 

розуіння досліджуваного об'єкта, а також 

продукування нових способів організаії знань

• перетворення подій, процесів і властивостей на 

абстрактні сутності, внаслідок чого вони 

розглядються як “речі”



Наслідки застосування граматичної 

метафори [Olohan 2016: 158]:

• усунення суб'єкта дії, внаслідок чого 
створюється враження об'єктивності й 
авторитетності, а виклад подій і процесів 
набуває необхідної технічності й логічності.

Приклад 1:

The (driver's) overrrapid downhill driving of the bus 
resulted in brake failure.

(*Надто швидкий з'їзд автобуса схилом 

призвів до виходу гальм з ладу)



Наслідки застосування граматичної 

метафори [Halliday 2004: 21]:

“Символічно, що такий вид дискурсу, з огляду на 

повсюдне уживання іменників, передбачає 

розгляд світу як нерухомого і незмінного, і саме 

в такому вигляді підданого спостереженню, 

експерименту, вимірюванню й обговоренню”.  



Академічний лексикон: AVL
www.academicvocabulary.info



Академічний лексикон: AVL



Академічний лексикон: корпуси текстів 
1. Bringham Young: corpus.byu.edu

1. Corpus of Contemporary American English (COCA) 

2. British National Corpus (BNC)

3. Спеціалізовані корпуси

2. Lexical Tutor concordancer: lextutor.ca

1. Пошук у корпусах + можливість навчання

3. Корпуси Мічиганського університету:

1. Michigan Corpus of Upper Level Student Papers: 

http://micusp.elicorpora.info/ (корпус аспірантських наукових робіт з 16 

дисциплін)

2. Michigan Corpus of Academic Spoken English: 

http://quod.lib.umich.edu/cgi/c/corpus/corpus?page=home;c=micase;cc=

micase (корпус стенограм наукових заходів Мічиганського ун-тету)

4. “Перекладні” корпуси:

1. Национальный корпус русского языка: http://ruscorpora.ru/search-

main.html

2. Корпус КНЛУ: http://www.complinguide.com.ua/Corpus.aspx

corpus.byu.edu
lextutor.ca
http://micusp.elicorpora.info/
http://quod.lib.umich.edu/cgi/c/corpus/corpus?page=home;c=micase;cc=micase
http://ruscorpora.ru/search-main.html
http://www.complinguide.com.ua/Corpus.aspx


Академічний лексикон: корпуси текстів



Академічний лексикон: як 

користуватися корпусами
• Словосполучення

• пошук контекстів уживання окремих слів/словосполучень

• Частотність

• з'ясування частотності вживання слів/словосполучень у різних 

(наукових) контекстах

• Ключові слова

• можливість створити власний список найбільш уживаних слів у 

текстах конкретної наукової галузі 

• Порівняння

• можливість порівнювати списки ключових слів, частотність їх 

уживання і найрозповсюдженіші словосполучення в різних групах 

текстів, а також виявляти преференції серед синонімів 

• Міжмовне зіставлення

• порівняння різномовних текстів однієї галузі з метою виявлення 

наявних перекладів 



Академічний лексикон: як 

користуватися корпусами



Академічний лексикон: створення 

власного корпусу текстів
• Навіщо?

1. створення унікальної бази даних за темою власного 

дослідження 

2. аналіз власних наукових текстів

• Як?

1. оберіть тексти і конвертуйте їх у Txt файли

2. установіть програму AntConc і завантажте обрані тексти: 

http://www.laurenceanthony.net/antconc_index.html

3. здійснюйте пошук словосполучень, найчастотніших слів і 

термінів так само як в онлайн-корпусах

4. використовуйте отримані дані для написання власних статей

http://www.laurenceanthony.net/antconc_index.html


Тезаурус англомовних кліше наукового 

тексту [Zhabotynska 2015]

 



Тезаурус  [Zhabotynska 2015]



Тезаурус [Zhabotynska 2015]
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