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Анотація. У монографії представлено загальнолінгвістичні основи 
наукового вирішення проблеми усної актуалізації англійських прозових 
фольклорних текстів малої форми, здійсненого з використанням сучасних 
надбань таких суміжних з фонетикою наук, як когнітивістика, психологія та 
синергетика, шляхом об’єднання існуючого у них знання на ґрунті 
системного підходу. У межах функціонально-прагматичного підходу автор 
розкриває теоретичні можливості проведення енергетичного аналізу 
специфіки функціонування системи просодичних засобів англійських 
фольклорних текстів малої форми. Обґрунтовуються теоретичні 
передумови й методологічні основи експериментально-фонетичного 
дослідження просодичної організації англійських фольклорних текстів 
малої форми. 

Монографія розрахована на науковців-філологів, викладачів, 
аспірантів і студентів гуманітарних факультетів університетів. 

Друкується за рішенням Вченої ради Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут» (Протокол № 2 
від 10 лютого 2014 р.) 

 
Тараненко Л. Актуализация английских прозаических 

фольклорных текстов малой формы: Монография.  
Аннотация. В монографии представлены общелингвистические основы 

научного решения проблемы устной актуализации английских прозаических 
фольклорных текстов малой формы, осуществленного с использованием 
современных достижений таких смежных с фонетикой наук, как 
когнитивистика, психология и синергетика, путем объединения 
существующего в них знания с помощью системного подхода. В рамках 
функционально-прагматического подхода автор раскрывает теоретические 
возможности проведения энергетического анализа специфики 
функционирования системы просодических средств в английских 
фольклорных текстах малой формы. Обосновываются теоретические 
предпосылки и методологические основы экспериментально-фонетического 
исследования просодической организации английских фольклорных текстов 
малой формы. 

Монография рассчитана на ученых-филологов, преподавателей, 
аспирантов и студентов гуманитарных факультетов университетов. 



Taranenko Larysa. Actualization of English Prosaic Folklore Texts of the 
Small Form: Manuscript. 

Abstract. The manuscript presents general linguistic grounds for the 
scientific solution of problems of verbal actualization of English small form prosaic 
folklore texts. This problem solution was carried out by using the advanced 
achievements of such adjacent to phonetics disciplines as cognitive science, 
psychology and synergetics through combining their data on the basis of a 
systematic approach. Following the functional-and-pragmatic approach, the author 
reveals theoretical potential of performing the energy analysis of the specific 
character of prosodic means functioning in English small form folklore texts. The 
author also justifies theoretic grounds and methodological bases for the 
experimental phonetic research of prosodic organization of English small form 
folklore texts.  

The book is intended for philologists, lecturers and teachers, post-graduates 
and students of the Humanities Departments. 

 


