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природу мови». (Пашиніна, с. 389). Під час навіювання словесні 
(вербальні) і несловесні (невербальні) фактори діють спільно, 
причому друга група є допоміжною відносно першої.  

Отже, мова в цілому є сугестивною системою, всі її компоненти 
потенційно сугестивні (під час сугестивного впливу на перший план 
виходить спонукальна функція мови). Проте очевидно, що саме 
сугестивна лінгвістика (лінгвістика навіювання) на перший план 
виводить намір оратора спроектувати ефективний вплив на слухача 
(як в універсальному, так і в індивідуальному проявах).  

Сугестологія в цілому є прагматично орієнтованою лінгвістичною 
теорією. Одна з базових, фундаментальних складових сугестивної 
лінгвістики є теорія комунікації, оскільки саме мова, мовлення 
виступають ядром сугестії.  

Таким чином, мова структурує світ, створюючи власну 
«картинку», що використовується нами для сприйняття оточуючого 
світу. Саме тому ми сприймаємо світ та власне буття як текст (що ми 
його читаємо / створюємо). Феномен сугестії є базовим для таких 
сфер, як магія, релігія, медицина, психологія і на одне із перших 
виходить політика. 
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THE POWER AND ORIGINS OF THE COMPUTER  
WORLD TERMS 

Most of us use common computer terms everyday but don’t take the 
time to think about how these words came to being in the computer 
world.  There are some interesting stories as to the origins of these terms. 

“Bug”. This may be the most well-known word because of its 
interesting story. While Grace Hopper, a pioneer of computer 
programming, was working on the Harvard Mark II, she traced the cause 
of a glitch in the computer to an actual moth trapped in a relay. The moth 
she found can still be seen on display in the Smithsonian Museum. As 
some of you may be desperate to point out, this was not actually the first 
use of the term “bug” to describe a malfunctioning system. Thomas 
Edison, for example, used the word in his notebooks. However, since 
Admiral Hopper brought the word into the world of computers as we 
know it today, this lister gives credit to her. 
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“Cookies”. Cookies are used to save a user’s information and relay 
this information between a website and a browser. This is used to 
authenticate a user, provide easier access to password controlled sites, or 
save various preferences of the user. The reason the word cookie is used 
seems to come from a comparison to fortune cookies – the dessert 
common from fast-food Chinese inside which there is a slip of paper with 
a fortune. Early internet programmers must have been overwhelmed by 
the similarities of a program that saves information within its code and 
the treats that save fortunes within their cookie walls. Incidentally, those 
delicious looking cookies above are bacon and chocolate chip cookies 
with maple glaze.  

“Wiki”. As you may or may not know, a wiki on the internet is a group 
of interconnected sites that is built from user interaction. Wikipedia, 
Encyclopedia Dramatica and Metapedia are all examples of this “wiki” 
model. The origin of the name itself is quite simple. In Hawaiian, “wiki 
wiki” means “quick.” Creator Ward Cunningham decided that a “wiki” 
online would be a quick, easy way to access and manipulate multiple sites 
and information. 

Throughout human history, great leaders have used the power of 
words to transform our emotions, to enlist us in their causes, and to shape 
the course of destiny. From Winston Churchill’s focus on the “finest 
hour” to Martin Luther King, Jr.’s depiction of a “dream” we are well 
aware that beliefs are formed by words – and they can be changed by 
words.  
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РОЗВИТОК РОЗУМОВИХ ВМІНЬ ВИЩОГО ПОРЯДКУ 

ПІД ЧАС АУДІЮВАННЯ ІНШОМОВНИХ ТЕКСТІВ 
Вміння сприймати іншомовні висловлювання на слух є важливою 

складовою мовленнєвої компетентності, без якої неможливо 
сформувати комунікативну компетентність особистості. Аудіювання 
є рецептивним видом мовленнєвої діяльності, тому всі процеси, які 
відбуваються у свідомості слухача залишаються поза 
спостереженням.  
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