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Актуальність теми: 

• необхідність дослідити функціональні особливості англійських
фольклорних текстів малої форми, оскільки фольклор 
використовується і в наш час;

• необхідність з’ясування специфіки структурних та 
семантичних ознак фольклорних текстів малої форми.

Об’єкт дослідження:

• англійські фольклорні тексти малої форми.

Предмет дослідження: 

• характеристика структурних, функціональних, семантичних
особливостей та ознак англійських фольклорних текстів малої
форми.
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Мета роботи:

• виявлення функціональних ознак англійських фольклорних
текстів малої форми. 

Завдання: 

• окреслення теоретичних засад дослідження англомовних
анекдоту та байки;

• виявлення функціонального навантаження тексту анекдоту;

• встановлення функціональних особливостей тексту 
англомовної прозової байки.

Матеріали дослідження:

• корпус англійських фольклорних текстів малої форми, зокрема
понад 100 текстів анекдотів та байок, які були зібрані шляхом 
суцільної вибірки із лексикографічних джерел та електронних
ресурсів.
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Методи дослідження: 

• композиційно-стилістичний (для виокремлення типів
композиційних структур і опису стильових рис 
англомовних анекдоту та байки);

• структурно-семантичний (для виокремлення і опису
текстових концептів); 

• порівняльний; 

• контекстуальний (для вивчення функціональної специфіки
слів та їхніх значень у тексті);  

• метод моделювання.
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Напрямки й аспекти дослідження

фольклорних текстів малої форми
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Напрямки:

• функціональний;

• структурний;

• психоаналітичний;

• психолінгвістичний;

• прагматичний;

• когнітивний тощо.

Аспекти:

• комунікативний;

• культурологічний;

• соціокультурний;

• етнолінгвістичний;

• типологічний;

• семантичний тощо. 



Структурні, семантичні та 

функціональні ознаки 

фольклорних текстів малої форми
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• Фольклорні тексти малої форми ─ це твори, що
відрізняються за жанровою приналежністю, але мають
загальну зовнішню ознаку ─ невеликий обсяг. До 
таких відносяться: прислів'я, приказки, прикмети, 
оповідання, загадки, байки, анекдоти, жарти, 
скоромовки, казки та ін.

• Текстом малої форми доцільно вважати текст, що
містить не більше 2000 слів.

• Специфічною ознакою, що об’єднує усі фольклорні
тексти малої форми є їхній міфологічний генезис, 
завдяки якому вони описують картину світу певної
нації.  

Фольклорні жанри за функціональною ознакою
формують у дві окремі групи, де у першій головною є 
позаестетична функція, а у другій ─ естетична. 

• Естетична функція домінує у таких жанрах: казка, 
епічна пісня, любовна пісня і т. д.;

• позаестетична функція ─ у заклинаннях, обрядових
піснях, духовних віршах тощо. 

Англійські фольклорні тексти малої форми поділяють на 
три види текстів: 
• духовно-ідеологічної спрямованості (легенда, балада, 

міф); 
• культурно-побутової спрямованості (приказка, 

прислів’я, повір’я і казка);
• креативно-повчальної спрямованості (загадка, анекдот, 

байка, притча). 



Функціональне навантаження 

тексту англомовного анекдоту

• Анекдот ─ коротка усна розповідь про вигадану подію
побутового або суспільно-політичного змісту, з 
жартівливим чи сатиричним забарвленням і несподіваною
дотепною кінцівкою. 

Функції анекдоту:

• рекреативна (розважальна) ─ головна функція анекдоту;

• виховна;

• компенсаторна;

• комунікативна;

• прагматичні функції. 
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Тематична класифікація
англійських анекдотів: 

• Jоkes abоut British 
Gоvernment and Rоyal
Family,наприклад: Margaret 
Thatcher died, and a few days 
later the Devil dragged her by 
the hair to the pearly gates. God 
asked him, “What do you think 
you're doing? I don't want her”. 
“Oh come on, do me a favour”, 
replied the Devil, “I've only had 
her three days and she's already 

closed down four furnaces!”;

• роlitical jоkes;
• jоkes abоut the British;
• foreign jokes;
• jokes about рolice;
• рub jokes;
• jokes about well-known

people and celebrities;
• animals jokes;
• school jokes;
• family jokes;
• medical jokes;
• sub cultural jokes та ін.



Функціональні особливості тексту

англомовної байки
Байка ─ це комічне або сатиричне алегоричне оповідання, 
дійовими особами якого поряд з людьми виступають тварини, 
рослини, неживі предмети, які уособлюють певні ідеї та 
людські характери. 

Функції байки:
1. Обов’язкові:
• впливова (байка Дж. Тербера “The Lion Who Wanted to 

Zoom”);
• комунікативна (байка Т. Карлайла “Larchtree and Oak”);
• емотивна (байка А. Бірса “The Sportsman and the Squirrel”);
• Виховна.
• 2.  Альтернативні:
• Сатирична (байка А. Бірса “The Self-Made Monkey”);
• Риторична (байка Дж. Тербера “The Fairly Intelligent Fly”). 
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Висновки
На основі отриманих результатів розгляду теоретичних засад 
дослідження фольклорних текстів малої форми та їх
функціональних особливостей встановлено таке:

• Фольклорні тексти малої форми ─ це твори, що відрізняються
за жанровою приналежністю, але мають загальну зовнішню
ознаку ─ невеликий обсяг. До таких належать: легенди, міфи, 
казки, байки, притчі, прислів’я, скоромовки, анекдоти тощо.

• Текстом малої форми вважається текст, що містить не більше
2000 слів.

• До характерних властивостей фольклорних текстів малого 
формату належить узагальнений лаконічний виклад фактів, 
наявність традиційного кола образів і мотивів, алегоричного
прихованого смислу, жартівливого чи сатиричного 
забарвлення та неочікуваної дотепної кінцівки.
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Дякую за увагу!
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