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УДК [378:37.03].009 
O. V. Marina,
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv

TEACHING READING TO STUDENTS OF PHILOLOGICAL DEPARTMENTS IN UKRAINE: 
RECONSIDERING WESTERN EXPERIENCE

The article is dedicated to the study of the process of teaching reading at philological faculties of higher educational 
establishments, its levels, types, stages and strategies. The article examines classifications of levels of reading. Such levels as 
literal, inferential, critical, creative; evaluation, synthesis, interpretation; elementary (rudimentary, basic or initial), inspec-
tional, analytical (thorough, complete), syntopical (comparative) are described. In the article such types of reading as survey 
reading, skimming, and superficial reading (extensive reading), content study reading and linguistic study reading (intensive 
reading) are studied. Stages of reading – pre-reading, while/during reading, after-reading are characterized. Factors that 
predetermine a reader`s understanding of the text are mentioned. The article presents the analysis and description of the 
strategies of teaching reading to students of philological departments in Ukraine that from the author`s point of view are 
seldom used and could be of immense educational value if used consistently, among them are graphic organizers, picking up 
a scene, thinking aloud, K-W-L or K-W-W-L charts, probable passage, draw a text. The article also examines strategies for 
reading non-fiction as an important part of the process of teaching reading to students of philological departments, namely: 
establish purpose, survey, revise purpose, study in depth, evaluation. In the article the advantages of the listed strategies have 
been enumerated, their benefits for the students have been mentioned. 

Keywords: teaching reading, students of philological departments, reading level, stage of teaching reading, type of read-
ing, reading strategy.

НАВЧАННЯ ЧИТАННЮ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ В УКРАЇНІ : ПЕРЕОСМИСЛЮ-
ЮЧИ ЗАХІДНИЙ ДОСВІД

Стаття присвячена дослідженню процесу навчання читанню на філологічних факультетах вищих навчальних 
закладів в Україні, рівнів, стадій, типів і стратегій читання. У дослідженні представлено аналіз і описання, про-
аналізовано переваги і вигоди певних стратегій навчання читанню, запропонованих західними вченими, які, на погляд 
автора, могли б бути корисні за умови систематичного використання. 

Ключові слова: навчання читанню, студенти філологічних факультетів, рівень читання, стадія навчання чи-
танню, тип читання, стратегія читання.

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ СТУДЕНТОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ В УКРАИНЕ: ПЕРЕОСМЫ-
СЛИВАЯ ЗАПАДНЫЙ ОПЫТ

Статья посвящена исследованию процесса обучения чтению на филологических факультетах высших учебный 
заведений в Украине, уровней, стадий, типов и стратегий чтения. В исследовании представлен анализ и описание, 
проанализированы преимущества и польза определённых стратегий обучения чтению, предложенных западными 
учёными, которые, по мнению автора, редко используются и могли бы быть полезны при условии систематического 
применения. 

Ключевые слова: обучение чтению, студенты филологических факультетов, уровни чтения, стадия обучения 
чтению, тип чтения, стратегия чтения. 

Problem statement. Reading is one of the four basic language skills and a difficult intellectual work as it requires the reader 
to perform mental operations of analysis, synthesis, comparison etc. As a process it is connected with the work of visual, kines-
thetic, aural analyzers, and thinking. Scholars agree therefore, that reading is not only of great practical, but educational and social 
importance [5]. 

With the change of the Soviet paradigm certain changes were introduced into the educational process of institutions of higher 
learning in Ukraine. Firstly, a sudden access to a great number of sources blurred the boundaries between approaches and led to 
differences in the criteria of classification and choice of methods of education. Secondly, the differences in interpretation of many 
approaches and techniques of teaching reading has not been clarified yet. Thirdly, indiscriminate application of various approaches 
led to confusion and complication of the process of teaching reading. Fourthly, many strategies have remained unchanged leav-
ing no space for experiment and innovation. However, many approaches to teaching reading have been overseen. In the article 
I argue that some strategies for teaching reading to students of philological departments offered by modern scholars have been 
either neglected or not considered properly in the educational process of higher educational establishments and can be of immense 
educational value. 

The analysis of the latest research and publications. In use remain approaches of teaching reading described by V. Arakin 
[1], G. Rogova [5]. At the same time modern approaches mentioned in the works by G. Nagaray [3], Jack C. Richards, Theodore S. 
Rodgers [4], K. Tankersley [7], P. Westwood [9; 10] and others give ample material for consideration and are accessible to lectur-
ers of higher educational establishments. 

Formulation of the aim and tasks of the article. The aim of the research is to single out and describe reading strategies of-
fered by western authors, which can be reviewed and more often used to facilitate the process of teaching reading to students of 
philological departments, increase their motivation and encourage them to study. Therefore, the tasks of the research include: a 
detailed analysis of the very process of teaching reading, its levels, types, stages, strategies, a brief overview of the existing view-
points on their classifications, allocation of the strategies of teaching reading that in the author`s point of view should be reconsid-
ered according to stages and justification for this.

Material presentation. 1. Reading as a basic skill. Levels of reading. In modern methodology there exist somewhat different 
approaches to singling out levels of reading comprehension. Peter Westwood states that reading comprehension occurs at four lev-
els of complexity. These levels are often referred to as literal level, inferential level, critical level and creative level. At the literal 
level the basic facts are understood. This information is contained explicitly within the text. At the inferential level the reader is able 
to go beyond what is written on the page and add meaning or draw conclusions. At the critical level the reader assesses the good 
sense of what he or she is reading, its clarity, accuracy and any apparent exaggeration or bias. At the creative level the reader can 
take information or ideas from what has been read and develop new ideas from them [9; 10].

Karen Tankensley however, singles out only three levels of reading comprehension: evaluation, synthesis, and interpretation. 
The author believes that evaluating information means being able to distinguish essential or core concepts from what is simply 
interesting. Synthesizing information means taking new information and combining it with existing information to construct a new 
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idea, a new way of thinking, or a totally new product or creation, while interpretation is giving one’s own «slant» or meaning to 
the ideas or concepts [7].

Thus, we can see that the scholars` approaches to levels of reading comprehension are in general similar differing mostly in 
terms: inferential level [9; 10] /evaluative level [7]; critical level [7] /synthesis [9; 10]. However, some authors try to combine sev-
eral criteria in their approach: a somewhat different classification of levels was offered by Mortimer J. Adler and Charles van Doren 
[2]. If the above mentioned authors singled out levels of reading in terms of mental operations envolved, Adler and van Doren make 
an attempt to consider those together with readers` levels of language proficiency. As a result, the classification contains the levels, 
where higher ones include lower ones thus being cumulative: 1) elementary (rudimentary, basic or initial) reading. This level pre-
supposes a student`s encounter with black marks on the paper and the ability to interpret them; 2) inspectional reading presupposes 
that the student is allowed to set a time to complete an assigned amount of reading. The authors calls it «skimming systematically» 
[2, 18]. 3) analytical (thorough, complete) reading is always intensely active and preeminently for understanding; 4) syntopical 
(comparative) reading. When reading syntopically, a person reads many books and places them in relation to one another and to 
the subject they all resolve [2]. Ukrainian students often study all but the fourth level of reading, with a special course of analytical 
reading at philological faculties.

2. Types of reading. Institutions of higher learning pay attention to teaching the five types of reading activity the first three, 
survey reading, skimming, and superficial reading are sometimes grouped together and called extensive reading. The object of such 
reading is to cover the greatest possible amount of text in the shortest possible time. The remaining two kinds of reading activity, 
content study reading and linguistic study reading are also often grouped together and called intensive reading. The term indicates 
that it is not the nature of the skills involved that is of most interest but the results, in this case a deep and thorough understanding 
of the black marks on the paper [8].

Speaking of reading it is essential to mention the factors which predetermine a reader`s understanding of the text. Among them 
are many including the reader`s motivation, interest, vocabulary, general knowledge of the particular subject, word identification 
skills, reasoning ability, use of effective strategies to identify main ideas and supporting detail, and an appreciation of text structure 
[9].

1. Stages of reading. It is essential to note the impossibility of studying strategies of reading without certain stages as each 
strategy is often designed for a certain period of teaching reading and pursues definite tasks. As to the stages of teaching reading 
the unanimity of opinions is not hard to explain. They are as follows: pre-reading, while/during reading, after-reading stages [5; 
7]. Here is a brief overview of them. 

Pre-reading stage. At this stage the teacher activates students’ prior knowledge related to the topic, pre-teach some difficult 
vocabulary to be encountered in the text, encourage students to make predictions. Guidance during reading may encourage the stu-
dent to look for cause and effect relationships, compare and contrast information, respond critically to information given, check for 
understanding, and highlight the main ideas. After reading the text the teacher may help students review information, summarize 
and retell, check for understanding, and encourage critical reflection and evaluation [10].

2. Strategies for reading fiction and non-fiction. The term «reading strategy» itself poses a contradiction as Ukrainian scholars 
often consider some strategies to be activities within a certain strategy, while their western colleagues often single out only the latter 
without further subdivision. Basic strategies of reading differ in names, content and tusks they involve. Reading expert Laura Robb 
advises that students need to be taught the complex strategies that enable them to appreciate the nuances of mood, tone, and theme 
in books. They need to be guided to make deeper text-to-text connections, so they can relate the elements and themes of one book 
to other books, to their community, and their world [7].

There exists a great variety of reading strategies as well as activities within each of them. In our point of view the most laconic 
formulation of them was offered by Duke and Pearson (2002), quoted by Karen Tankersley. The scholars outlined six strategies that 
higher-level readers use to make meaning of text as they read. Those strategies are (1) prediction/activation of prior knowledge, (2) 
using think-aloud strategies to monitor comprehension, (3) using text structures, (4) using and constructing visual models such as 
graphic organizers and imagery, (5) summarizing, and (6) questioning and answering questions while reading. The strategies for 
each stage of reading that in our point of view could be of immense educational value in teaching reading to students of philological 
departments have been selected on the basis of the classification by K. Tankersley and P. Westwood and include only those which 
are never/seldom practiced. 

Strategies for the pre-reading stages include:
1. K-W-L or K-W-W-L charts. Create a chart that has either three or four columns and label the columns «What I Know,» 

What I Want to Know,» and «What I Learned.» Prior to reading, students fill in the «What I Know» and «What I Want to Know» 
columns. A fourth column could also be inserted if you want students to insert a column called «Where I Would Find This Info.» 
The filling of the chart may be a time-consuming occupation, though it can be accomplished at home. The results can be checked 
at/after the class.

• Probable passage. Students are given key words that have been selected from the text. For example, words that fit the catego-
ries of setting, characters, problem, solution, and ending might be selected from the passage. Students are first asked to examine 
the words and determine if they might be able to predict what the story is about based on a given set of words. Students are asked 
to write a paragraph giving the «gist» of the story. The teacher then provides a prepared summary to students with blanks for stu-
dents to fill in with the key words prior to reading. When words can fit into several blank spaces in the narrative, students should 
be asked to justify why they have placed certain words into certain blank spaces. After reading, the students compare what they 
predicted with the actual story. Writing the «gist» of the story can be checked as a written assignment thus binding together reading 
and writing skills.

• Graphic organizer. Students are asked to create a graphic organizer to show what they know about a topic prior to reading. It 
is essential to note that this strategy is almost never used in the educational process of future philologists in Ukraine. However, the 
importance of visual memory development and role in education is hard to overestimate. In my point of view, this strategy could be 
very helpful if not used systematically and for the reading material that may cause reading or comprehension difficulties. A graphic 
organizer could be helpful in teaching such topics as «Art» or «Environment», in a word, any topic the vocabulary from which is 
not used every day and represents learning difficulties. Students may not only write, but also draw, paint, carve and make collages 
in their graphic organizers. Previous mini-research work is welcome as it helps students to better perceive the reading material.

Strategies to Use During Reading. Good readers can examine the author’s style, purpose, mood, or tone, and they can critique 
the quality of the author’s writing, technique, or style; take notes, make comments, ask questions, and summarize or organize the 
material that they have read. Some ideas regarding ways that reading can be accomplished in the classroom are listed below.
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• Think aloud. The teacher models how to read and process the text for the students. After students learn the technique from 
seeing the teacher model this on multiple occasions, they can also be asked to «think aloud» for others, either in large-group or 
small-group settings. Thinking aloud, in my point of view, develops skills of analysis, critical thinking and stimulate students` 
mental activity. After acquiring the habit of reading aloud, a student continues to practice the procedure in his head.

• Pick a scene. Students are asked to mark their favorite scene as they are reading. After reading, students are asked to verbalize 
why they selected specific scenes. To my mind, this strategy allows to eliminate misunderstandings caused in the process of read-
ing. As practice shows, usually students in a group underline more or less similar passages that cause bewilderment and as some of 
them are too shy to ask, others do not bother, this strategy provides a reasonable way to solve difficulties in reading.

After reading, the goal should be to clarify meaning, organize new information, blend information with prior knowledge, and 
confirm or reject predictions made about the material prior to reading [7; 9; 10].

After reading strategies. One of strategies which is often not taken seriously by lecturers is «draw a text». The benefit of the 
strategy, in my point of view, is in its potential to help students preserve certain associations and key concepts of the material read. 
Being able to remember one`s picture of a certain episode/character/ event/author etc. students quickly make a connection with the 
covered material.

Strategies or techniques that are seldom singled out in Ukrainian textbooks as a separate issue are those that are used in reading 
non-fiction. Their benefits are evident: in the process of study students of philological departments read various types of texts so 
knowing and operating strategies for reading non-fiction make the process of studying much easier. Peter Shepherd and Gregory 
Unsworth Mitchell give a detailed description of the latter:

1. Establish Purpose. Answer the following question as carefully and completely as possible: What do I want to learn from this 
material? This strategy coincides with general strategies of the pre-reading stage.

2. Survey. A book or publication should be surveyed as follows: Read the title, any subtitles, jacket summaries (in the case of 
a book), and identify the source of the publication, i.e. the author and publisher. Read the date of publication or copyright. Analyse 
the Index. Read the Preface. Nearly always written last, it will often provide an excellent summary, and usually a statement of 
purpose for the book and a note on the author’s perspective on the subject. Also scan the Forward and Introduction. Read the Table 
of Contents. Note the sequence and check for Chapter summaries. Chapter summaries are an abstract of the Chapter contents. 
They will frequently inform you whether or not a particular publication is suitable for your purposes. The next step is to look at the 
visual material. Read the maps, graphs, illustrations, charts, and bold headings. Get a close feel for the actual contents of the book 
by looking at beginnings and ends of chapters, subsection headings and anything else which catches the eye – bold print, italicised 
sections, etc. Read any summaries the author may have provided. If there are study questions at the end of each chapter, you should 
look at these also. This will give you an indication of the level of the book in relation to your present knowledge. Now you have 
completed these steps, then decide to use the book or not. This detailed steps can be used when choosing books for complementary 
rather than main reading.

3. Revise Purpose. Once you have surveyed the material and gained more information and if you have decided to use the book, 
then revise your original purpose for reading the book. Ask yourself: Why am I reading this? This will establish your specific learn-
ing objectives. Often keeping in mind this strategy helps students remember about the purpose of reading and not forget about the 
original purpose of reading.

4. Study in Depth. Keeping in mind what you want to learn, speculate on what the material will tell you. Begin to read with 
the satisfaction of your objectives in mind. Sometimes it is inappropriate to start at the beginning, so decide where to start reading. 
Your overall purpose for reading the material is your best guide. Note: the manner in which the author presents his ideas will de-
mand that you constantly vary the rate of reading and the reading technique you are using, if you wish to be efficient. Make notes, 
jot down main ideas and Key Words and use Mind Maps. It also helps to mark or underline key words and concepts in the book 
itself, with a soft lead pencil that can easily be erased, to aid review. Continually ask WHO, WHAT, WHY, HOW, WHERE and 
WHEN questions, as an interactive dialogue between yourself and the study material, in order to extract the important facts. The 
strategy presupposes deep penetration into the text with the aim to study it. 

5. Evaluation. Your thoughts may be organized in the following way:1) state the most important idea or concept pertaining to 
your reading purpose; 2) list related key words, facts, and information in order of importance using as few words as possible – that 
pertain to your learning objectives; 3) finally, jot down important words or phrases in relation to the ideas listed above. The most 
important things to jot down are key people, important events, places, and dates. The technique helps to summarize the information 
from the read source [6].

Conclusions and perspectives for further research. In conclusion it is necessary to say that as each lecturer modifies his or 
her classes in a unique and personal way, we cannot speculate on the advantages or disadvantages of each strategy rather on the 
frequency of their usage and benefits they can bring in higher education to students of philological departments. Thus, syntopical 
reading is quite seldom practiced at Ukainian universities, its use being restricted by native literature classes, but not those of for-
eign language literature studies and practical classes of foreign language as a major. The study proves that some reading strategies 
are underestimated, others – never used in teaching reading. To achieve positive results it is necessary to experiment and employ 
new strategies, e.g. graphic organizers for the pre-reading stage might be useful to help a student realize what it is necessary for 
him to do, plan the actions and mental operations while reading. They help learners not to get confused in the process of reading. 
Thinking aloud helps a reader to concentrate on the process of understanding more deeply and develops habits of analysis. Drawing 
the text strategy enables students to remember key points of the material through conjuring mental images and making associations. 
Strategies of reading designed to read non-fiction are used in the educational process and do not differ much from those for reading 
fiction, rather giving more instructions and guidance for the very process of reading. Among the perspectives for further research 
remain working out a system of reading strategies for students of certain professions (doctors, lawyers), increasing the amount of 
syntopical reading, inventing new interactive strategies of reading.

Literature:
1 Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков / Владимир Дмитриевич Аракин. – Учебное пособие. 

– 3-е изд. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 232 с.
2. Adler M. J. How to Read a Book / M. J. Adler, Ch. Van Doren. – NY. : Touchstone, 1972. – 426 p. 
3. Nagaraj G. English language teaching: approaches, methods, techniques / Geetha Nagaraj. – Kolkata : Kolkata Orient Longman, 

2003. – 268 p.
4. Richards Jack C. Approaches and methods in language teaching / Jack C. Richards, Theodore S. Rodgers. – NY. : Cambridge 

University Press, 2001. – 278 p.



6 Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

5. Rogova G.V. Methods of Teaching English / G.V. Rogova. – Leningrad : Prosvescheniye, 1975. – 250 p.
6. Shepherd P. The Speed Reading Course [Electronic resourse] / Peter Shepherd, Gregory Unsworth Mitchell. – Mode of access: 

www.free-ebooks.net/ebook/The-Speed-Reading-Course (viewed on December, 16, 2015). – Title from the screen. 
7. Tankersley K. The Threads of Reading: Strategies for Literacy Development / Karen Tankersley. – Alexandria. : ASCD, 2003. – 184 p. 
8. Teaching English as a Foreign Language / G. Broughton [and others]. – NY. : Routledge, 1980. – 256 p.
9. Westwood P. Reading and Learning Difficulties: Approaches to Teaching and Assessment / Peter Westwood. – Camberwell : ACER 

Press, 2001. – 136 p. 
10. Westwood P. What Teachers need to know about Reading and Writing Difficulties / Peter Westwood. – Camberwell : – ACER 

Press, 2008. – 111 p.

УДК 811.162.1:37.016(481)
Monika Stapor,
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EDUCATIONAL SITUATION OF TEACHING POLISH LANGUAGE IN NORWAY

Poles are the largest group of immigrants living in Norway. Deeper penetration into the structure of society of the Polish 
people will diagnose its current needs and anticipate their future requirements. This raises the need for a variety of inter-
disciplinary research on the problems of migration, as well as analyses of cultural studies, sociology, linguistics, cultural 
psychology. At the moment the most urgent is educational aspect. The high increase of births of Polish children can predict 
that in a few years Norway will face an even greater challenge than today. That is why it is significantly important to take care 
of the development of Polish schools abroad and strive for its popularization. This article shows the educational situation of 
teaching Polish language in Norway. Author presented history of teaching native languages in Norway, the way of organizing 
teaching Polish as a mother tongue and types of activities. Polonial education in the Kingdom was characterized from differ-
ent perspectives: profile of pupils and teachers, teaching materials, demand. 

Key words: Polonial schools, Norway, education, challenges, Polonial school, teachers.

ОСВІТНЯ СИТУАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ В НОРВЕГІЇ
У статті описується ситуація польської мови у Норвегії. Представлено історію викладання рідних мов у Нор-

вегії, спосіб існування польської мови як рідної та види занять. Суботні польські школи охарактеризовано з різних 
аспектів, а саме учнів, викладачів, матеріалів викладання, потреб. У статті представлено діяльність та специфіку 
найстаршої польської школи у Норвегії.

Ключові слова: Норвегія, освіту, проблеми, школи, вчителі.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА В НОРВЕГИИ
В статье описывается ситуацию польского языка в Норвегии. Представлена история преподавания родных 

языков в Норвегии, способ существования польского языка как родного и виды занятий. Субботние польские школы 
охарактеризованы с разных точек зрения, а именно учеников, преподавателей, материалов преподавания, потреб-
ностей. В статье представленно деятельность и специфику старейшей польской школы в Норвегии.

Ключевые слова: Норвегия, образование, проблемы, школы, учителя.

Introduction
Poles are the largest group of immigrants living in Norway. According to the latest research carried out by Statistics Norway 

they are the biggest group of emigrants on the Norwegian territory. At the beginning of 2016 their number stood at 95 700 people. 
Polish community in Norway – comparing to other nationalities – is relatively new group, created just few decades ago. For this 
reason making researches on this group is a challenge not only for sociologists, but also for linguists, ethnographers and develop-
mental psychologists and intercultural. Deeper penetration into the structure of society of the Polish people in Norway will diag-
nose its current needs and anticipate their future requirements. This raises the need for a variety of interdisciplinary research on the 
problems of migration, as well as analyses of cultural studies, sociology, linguistics, cultural psychology. At the moment the most 
urgent is educational aspect. The high increase of births of Polish children can predict that in a few years Norway will face an even 
greater challenge than today. That is why it is significantly important to take care of the development of Polish schools abroad and 
strive for its popularization. 

Roman Laskowski shows that an immigrant in a new country faces many challenges, i.e. accommodating to different living 
conditions as fast as possible. At the same time an immigrant has to keep in mind that he must keep his culture’s identity.1 The 
researcher underlines that children especially will face many challenges and that they should be provided the right development in 
two languages and two cultures. Their upbringing in the multicultural spirit lies both on Polish side and on the country that takes 
them.2

Copenhagen Declaration is a document that clearly shows the understanding of these needs. It states that: 
Accepting the immigration process as taking up the actions that respect societies’ cultural diversion, we endorse initiating and 

organizing such actions by polish teachers. Thanks to them young Polish generations will be able to create in the nearest future 
society that will matter in their new countries that shall partake actively in the social life both in their ethnical groups and in the 
country that takes them.3

In order to promote teaching Polish as native and second language in Nordic countries, Nordic Union of Polish Education was 
called up. The notion to create common educational organization was born in Sweden in 2009. Its’ main goals are:

1. Initiating and endorsing various forms of cooperation between UE’s organizations,
2. Taking activities to enhance Polish education standing and providing legal and organizational frameworks for their function-

ing in Scandinavian countries,

1 R. Laskowski, Język a tożsamość etniczna. Kształtowanie się poczucia narodowego młodej polskiej diaspory w warunkach 
wielokulturowości (Eng. Language and ethnic identity. Formation of national consciousness of the young Polish diaspora in terms of 
multiculturalism) [in:] «LingVaria» VIII, 2(16), Kraków 2013, p. 78.

2 Ibidem, p. 82.
3 The text comes from Copenhagen Declaration.

© Monika Stapor, 2016



7Серія «Філологічна». Випуск 62

3. Developing the cooperation between organizations associated in UE with education authorities in Poland, especially in terms 
of consultancy of education projects connected to Polish education outside Polish borders,

4. Increasing the quality of educating students in the area of Polish language as native and foreign, education and Polish culture 
in Scandinavian countries by taking joint education initiatives,

5. Cooperation with foreign and international organizations and institutions in terms of propagating teaching native languages, 
teaching Polish as foreign language, Polish education and culture,

6. Initiating the works promoting teaching native languages, learning Polish language as foreign and Polish education and 
culture in Scandinavian countries,

7. Acting for increasing the awareness towards multilingualism among parents.4

The key areas in which Nordic Union of Polish Education operates are: migration processes and their educational consequenc-
es, integration models in foreign education systems, migration student and his native education aspirations, teacher of migration 
student and his/her qualifications, parents and other people from a student’s environment, native education supporting system, Pol-
ish education organizations and their role in supporting the education.5

Nordic Union of Polish Education is mainly interested in integrating a student with cultural values of country of origin and a 
country to which he/she migrated, obeying the principle of culture and language dialogue, noticing student’s candour and shaping 
his/hers identity connected to the country of origin and open to other cultures.6

In Scandinavian countries teaching Polish language and culture can be done in three ways: a) teaching Polish as native language 
in local education systems, b) teaching Polish language, history and geography at Polish social schools, c) teaching at School Con-
sultancy Points by RP embassies.7 It is worth mentioning in few words, what were the beginnings of teaching foreign languages 
in Norway.

The history of teaching native languages in Norway
Teaching native languages in the Kingdom counts barely 40 years. It was started around 1970. Two years later in Oslo the first 

program was implemented at schools. It was adjusted to immigrant students’ needs. Special classes for kids, who did not know 
Norwegian were created. The goal for these classes was effective teaching students so that in a brief period of time they could par-
take in classes with their Norwegian friends. Unfortunately, due to the shortage of proper teaching staff not each and every migrant 
child could have attended such classes.8

The situation changed in 1976, when European Parliament gave Norway additional funds for teaching native languages. At 
that time the number of immigrants in the Kingdom began to rise dramatically and providing the possibility of teaching native 
languages became a great challenge to Norway’s authorities. At that time teaching minorities’ languages was municipality’s re-
sponsibility.9 During the following years that approach changed – nowadays each school can make decisions on its own, whether it 
wants to support or not. Many schools in the capital city decided to allocate all the additional funds for teaching immigrant-children 
Norwegian language.10

Students, who receive primary and secondary education in a language different than Norwegian have the right for special teach-
ing until they reach level of knowledge high enough to study according to regular education program in Norwegian language. If it 
is necessary, students have the right to study their native language and bilingual education.11 The main goal of such education is 
to help students use Norwegian language in a better way, and developing four skills (speaking, listening, reading, and writing) in 
native language. Thanks to such actions multicultural sensitivity increases and it develops student’s identity and bilingualism in a 
comparative perspective.12

Organizing teaching Polish language as native in Norway
Nordic Union of Polish Education states that:
According to Norwegian law, each student of primary or secondary school, whose native language is not Norwegian, has the right 

to learn Norwegian as the second accordingly to student’s needs, until he is proficient enough to participate in classes with peers.13

According to Education Act immigrants’ children have the right to learn native language at primary and secondary school, if 
their language skills in Norwegian are insufficient to study in that language. If they do not achieve a desirable fluency during their 
education at school, they also have the right to attend a bilingual professional training.14

The responsibility lies on municipality. Its’ task is to assign an immigrant student a teacher who uses both Norwegian and Pol-
ish languages, who will allow him to learn a new language by using his native language.15

In Norway teaching native language in various municipalities is different, it depends on financial standing of schools. Main 
guidelines could be contained in 7 points: employed teachers do not need to have education in Polish language and teacher’s li-
cense; teaching takes place at school, to which a student goes to; teaching takes place during lessons; amount of hours devoted to 
teaching native language is not specified; the number of students partaking in classes is not specified; it is possible to teach in an 
individual manner; subject Native Language is not included to certificate.16

Types of Polish lessons conducted in Norway
To give a proper perspective of Polish language lessons that are conducted in Norway all data were put in a table form as pre-

sented below17.

4 http://unianordycka.com/unianordycka/wp-content/uploads/2012/10/NUOP_Gotowy_Raport-2-10-12.pdf, p. 11.
5 Ibidem, p. 12.
6 Ibidem, p. 12.
7 Ibidem, p. 16.
8 Ibidem, p. 22.
9 Ibidem, p. 22.
10 Ibidem, p. 23.
11 Ibidem, p. 23
12 Ibidem, p. 23.
13 Ibidem, p. 34.
14 Ibidem, p. 47.
15 Ibidem, p. 48.
16 Ibidem, p. 49.
17 Source: Nordic Union of Polish Education, p. 51.
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Extra classes during primary education Paid in Saturday social schools

Number of students No data Around 700
Tendency Growing Growing
Students’ age 7 – 14 6-18 lat

School year from 15th August until 24th June The beginning of September – until 
20th June

Number of hours per week 1-2 ok. 10 h per month
Days of week From Monday to riday, during classes or after classes Classes carried out on Saturdays

Terms and conditions Polish language should be used on every day basis, 
students are obliged to partake actively during classes A student should speak Polish language

Teaching scheme Teaching based on: Læreplan i morsmål for språklige 
minoritetet.

Programme based on MEN education 
programme for Polonial schools

Main goals of teaching
Keeping and maintaining language skills, learning about 
native language, strengthening national identity and 
developing bilingual identity

Keeping and maintaining language 
skills, developing the knowledge of 
native language, strengthening national 
identity

Municipalities’ duties

Each school that takes a child has the duty to inform 
about the possibilities of learning Polish language, 
parents have the right to official information about 
teaching process, they inform school’s headmaster and 
municipality about the desire to study native language

Teachers are employed by schools/
organisations that govern institutions

Teaching staff Municipalities employ teachers, there are no staff 
trainings 

Teachers with proper education work at 
schools

Evaluation of how Polish language is taught in Norway
The researches indicate that teachers in Norway employed as so called morsmålslærer in a distinctive majority are not Polish 

language teachers and do not have proper qualifications to teach Polish language, that is why, quite often, it is very similar to 
teaching Norwegian language by using Polish language. Sometimes classes are being conducted instead of other lessons, which 
can lead to both students’ and parents; frustration.

Polish schools in Norway:
Polish embassy in Oslo put an information on its’ official web site about Polish schools in Norway. The schools in questions 

are as follows:
1. Polish Consultancy Point by Polish Embassy in Oslo.
2. Polish Saturday Schools in Oslo.
3. Polish school in Bergen.
4. Polish Catholic Saturday School in Stavanger.
5. Polish Saturday Social School in Fredrikstad.
6. School of Polish Culture in Trondheim.18

Polonial schools in Norway have relatively short history. The oldest one is Polish Saturday School in Oslo established in 1988. 
The main purpose of Polonial schools is promoting and cultivating Polish language and culture among children and youth. 

Polish School in Bergen was established in 2009. It is a social institution, funded entirely by parents. The school implements the 
program of teaching Polish language, history, geography and civics. Classes are held every second Saturday. Pupils of this school 
are children and adolescents in the age of 3 – 18.19

Polish Catholic Saturday School in Stavanger was established in 2007. For the school the most important is: teaching Polish 
language, history, religion; cultivating Polish spiritual and cultural values; shaping positive attitudes of children and parents to the 
values and traditions of the Norwegian nation; building attitudes of understanding and respect for people of other nationalities, 
religion and culture, in line with the European spirit of tolerance and community. Classes are held every second Saturday.20

Polish Saturday School in Fredrikstad was found in 2009. Creating the school was possible thanks to the kindness of Pastor 
Nguyen Van Tuan, and the church of St. Bridget. The school uses rooms located in the church. School for the main purpose of its 
activity sets: integration of a large part of the Polish community, teaching in Polish history and culture of home country, support-
ing and guiding the development of a child, forming and expanding child’s openness to each other and other people, developing 
creativity and individual interests, developing motivation to act.21

Pupils are children aged 5 to 15 years. Founding and leading Saturday School is the Union of Poles in Fredrikstad.
School of Polish Culture in Trondheim was established in 2009. Classes are held every Friday until 17.00 in the halls of the 

church of St. Olaf. They offer Polish language classes, geography, history, and voluntary classes in religion.22

Polish Saturday School in Oslo 
The school exist since 1988. It is the oldest Polish school in Norway. Its originator, founder and headmaster was priest Joseph 

Adam Kozlowski, who had more than 50 years of experience in the activities of Polish emigrants in England, Canada, the United 
States and Africa. Currently the headmaster is Hanna Sand.

18 http://www.oslo.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/polacy_w_norwegii/polskie_szkoly_w_norwegii/
19 http://www.polskskole.no/
20 http://szkolawstavanger.no/Stowarzyszenie.aspx
21 http://szkolapolska.com.pl/oszkole.html
22 https://www.facebook.com/pages/Szko%C5%82a-Kultury-Polskiej-w-Trondheim-Polsk-Kulturskole-i-Trondheim/3302447336576

68?id=330244733657668&sk=info
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The school was established in order to learn Polish language, religion and other subjects in mother tongue, spreading Polish 
culture and uphold the tradition. According to the statute, Polish Saturday School in Oslo is a community of which members are 
children, youth, teachers and friends of the school.23 The school has a Catholic profile, but is open to all Polish children. It does 
not represent any specific politic direction. The curriculum includes the following subjects: Polish language, religion, geography, 
history and music.24 The dominant position is the Polish language with the wider national culture. Students use materials specially 
prepared by qualified teachers or textbooks intended for Polonial students, books for children attending schools in Poland and 
specially written textbooks to the Polish language, which are intended to meet the needs of students of Polish Saturday School. 
The majority are students who were born in Poland, who accomplished part of education there, and who have both Polish parents. 
They came to Norway a few years ago. The second group of children attending Polish Saturday School in Oslo are children with 
Polish-Norwegian origin, born in Norway. During the classes, there is no distinction; all children learn together the same material. 
The main task of the teacher is therefore preparing materials for classes, which are clear and easy to understand, both by the one and 
by the other group of learners. In this aspect, the flexibility of the teacher is very important, because children who lived for many 
years in Poland will struggle with different types of problems than those born and raised in Norway.

It should be noted that a group of children in Polish community is very diversed. Some of them use Polish language correctly, 
they have a rich vocabulary, and they do not make a large number of grammatical errors. Other children were commonly making 
mistakes in declinations and conjugations, they had a lack of fluency, and they mixed styles and varieties of the Polish language. 
Children, regardless of place of birth and origin of their parents, also have problems with using official language. This is mainly 
because in Norway, to all persons in every age category, it is usual to use the name. In Norwegian language, it is not common to 
use forms of politeness like Polish pan, pani (mr., mrs.), or constructions such as Czy mógłby pan… Children routinely forget about 
using phrases: please, thank you, sorry. No official application forms in the Polish language is the result of transferring Norwegian 
behaviors. Norwegians appreciate directness in conversation, using simple language. Compared to the Polish language, Norwegian 
is much less polite. Let’s compare the structure of the question asked to elder people in both languages:

1. Polish: Czy mógłby pan pożyczyć mi długopis?
2. Norwegian: Kan du låne meg en penn?
The construction of the question asked in the official style in the Polish language is much more difficult and may result in prob-

lems for children, especially for those who were born in Norway or have parents of Polish and Norwegian origin. The presence of 
the conditional, forms pan/pani, extend the duration of the questions in Polish, and Norwegian strives to full efficiency. In addition, 
children on every day basis meet the Norwegian version of the sentence. If the Polish version is used more often, it means probably 
that children hear an informal style.

There are much more linguistic problems occurring with children from Polish-Norwegian families. Because of the occasional 
contact with Polish language, they have more communication problems than their friends from school. Sometimes it happens that 
they speak Polish only when they are at Saturday School (which gives five hours every two weeks). Later contact with the language 
might be sporadic. The result can be poor vocabulary, communication problems, problems with the correct declination and conju-
gation, with the correct way of writing Polish words, reading Polish sounds (especially: cz, ć, sz, ś, ż, ź, dż, dź, ł, l, w).

It is worth remembering that children who live in Norway learn Polish language during the weekends. They have daily lessons 
at Norwegian schools, play sports, develop their interests, and meet with family and friends. They come to Saturday School on 
Saturdays, often tired after a long week of work. When their peers are resting, they are having five hours of Polish, history, religion 
and geography. It is therefore something extra – something that should be appreciated and cherished. Therefore it so important to 
motivate children to learn their mother language. This responsibility lies both on teachers and parents. There must be cooperation. 
Discipline is also a significant factor. Especially when it comes to younger children, who do not realize that Polish language might 
become useful one day, and that it is worth learning it.

Joanna Wójtowicz in the article: Potrzeby nauczycieli polonijnych w zakresie doskonalenia zawodowego (Needs of Polonian 
teachers in the field of vocational training) mentions expectations towards a teacher who works abroad. It is important that he is able 
to: recognize the need of students, understanding the psychological determinants of learning process and personal development; skill-
fully defined learning objectives and upbringing of students; design learning situations where students have the opportunity to learn in-
dependently, developing their own abilities and interests; promote mutual understanding in the team, influence on the attitudes of stu-
dents; analyze conditions of his own teaching activities; initiate activities that affect the improvement of the quality of school work.25

Wójtowicz presented the results of the survey conducted in 2006 in: Argentina, France, Kazakhstan, Germany, Norway and 
Lithuania, in which 228 people took part. The main concern was to discover which competence of Polonian teachers should be 
improved. Teachers of the Polish language in Norway indicated that they wish to develop their methodical competence (47%), 
subject’s competence (29%) and psychological competence (24%). In terms of methodology, the biggest need is in: creating modi-
fication of programs (96%), using a variety of teaching methods (96%), individualization of the learning process (83%), selection 
of materials for the classes (78%), using technical tools of teaching (74%), assessing the achievements of pupils (70%), formulating 
objectives of the lesson (65%), diagnosing the needs of students (65%), preparation of teaching aids (57%).26

In terms of subject knowledge Polonian teachers working in Norway would like to know more about: the national heritage and 
Polish culture (87%), current cultural events (65%), geography of Poland (61%), history of Poland (57%), news about Polish mov-
ies (57%), religion (26%). Only 17% of teachers would like to expand their knowledge about Polish literature, vocabulary, modern 
and contemporary literature, theory of translation, and 4% – in terms of spelling.27

All teachers would like to improve competence in the field of developmental psychology, 78% – the impact of physical activity 
on learning process, and 70% would be interested in the subject of motivation in learning. 

23 H. Nicolaisen, Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Oslo (Eng. Polish Saturday School in Oslo) [in:] Oświata polonijna na 
początku XXI w. Stan i perspektywy, (Eng. Polonial Education at the beginning of the twenty-first century. Status and prospects), red. K. 
Gąsowska and M. Mazińska-Szumska, Kraków 2006. – p. 175. 

24 K. Leszczyńska, Rola pisma polonijnego w środowisku imigrantów na przykładzie «Kroniki» z Oslo (Eng. The role of the Polonial 
magazine in the environment for immigrants, example of «Kronika» from Oslo) [in:] E. Olszewski Polacy w Skandynawii (Eng. Poles in 
Norway), Lublin 1997, p. 288.

25 Wójtowicz J., Potrzeby nauczycieli polonijnych w zakresie doskonalenia zawodowego (Eng. Needs of Polonian teachers in the field 
of vocational training) [in:] Oświata polonijna na początku XXI wieku. Stan i perspektywy (Eng. Polonial Education at the beginning of 
the twenty-first century. Status and prospects), red. K. Gąsowska and M. Mazińska-Szumska, Kraków, 2006. – p. 203. 

26 Ibidem, p. 209.
27 Ibidem, p. 210.
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According to Joanna Wójtowicz, such a high rate of needs is a result of the fact that in Norway, only since 2004, methodology 
training are carried out and Polonian teachers have not received so much support, as teachers in other countries, which have greater 
experience in organizing training improvement. 28 

Every teacher who works in Polonial schools, regardless of a subject, must be aware that he/she is a model for students. The 
way that he speaks, how he behaves, what he draws his attention to – all these aspects are setting examples for students. Certainly, 
pupils will imitate his language and way of speaking. According to Edward Olszewski: Polish Saturday School in Oslo became a 
factor of integration of a large part of Polish people living in Norway, it serves well for spiritual culture and Polish interests in 
Norway.29

Conclusions
Based on the above analysis of teaching Polish language in Norway, we can draw the following conclusions:
1. Despite the fact that Poles are the largest group of immigrants living in Norway, teaching Polish language is not very popular. 

However, we can assume that in the future the situation will be changed, because of increasing the birth of children from Polish 
parents. 

2. Polish Emigration in Norway increases every year, which gives reason to believe that in a few years, Polish schools will have 
a greater number of students. This will lead to increased demand for Polonian teachers. 

3. Each year the number of children with Polish-Norwegian origin will be increasing, and therefore there will be a need for 
special training for teachers in the field of multiculturalism.

4. A better knowledge of the Norwegian language of teachers will allow them to work more effectively with students. They will 
be able to prevent in a better way the spread of negative transfer from Norwegian language into Polish.
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THE STYLISTIC ROLE OF SYNTACTIC PARALLEL CONSTRUCTIONS IN ARTISTIC PROSE  
(ON THE EXAMPLE OF SINCLAIR LEWIS’S «BABBIT»)

The paper considers the issue of syntactic parallel constructions as stylistic means in artistic prose. Different approaches 
to the term «style» are dwelt upon. Syntactical stylistics is the main conductor of emotions in the written type of language, so, 
correspondingly, any change of form will inevitably cause a slight modification of meaning. Sinclair Lewis’s novel «Babbit» 
was chosen to illustrate how syntactic parallel construction performs its stylistic role in prose. The results of the novel’s text 
analysis showed that parallel constructions of all types are favoured by the author in the descriptive paragraphs. In Sinclair 
Lewis’s «Babbitt» parallel constructions are used on all levels – syntactical wholes, paragraphs and sentences. On the level 
of paragraphs parallelism is used mostly in descriptive comparisons. In the sentences it is used in extended similies. One more 
peculiarity of the author’s style is a repeated key-word on the macro-level, usually put in capital letter which expresses the 
general idea of the syntactical whole the same way the key sentence expresses the main idea of the paragraph. There are two 
layers of the narration in each chapter – the background and Babbitt’s life itself. All the syntactical wholes on their micro 
level are arranged by means of parallelism.

Key words: style, syntax, artistic prose, parallel construction, paragraph, stylistics, stylistic device.

СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ СИНТАКСИЧНИХ ПАРАЛЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ (НА 
ПРИКЛАДІ РОМАНУ СИНКЛЕРА ЛЬЮІСА «БЕББІТ»)

У статті розглядаються аспекти синтаксичних паралельних конструкцій як стилістичних засобів художньої 
прози. Проаналізовано різні підходи до терміну «стиль». Для ілюстрації прикладів того, як синтаксис виконує свою 
стилістичну роль в прозі був обраний роман Сінклера Льюїса «Беббіт». Результати аналізу тексту роману пока-
зали, що паралельні конструкції всіх типів використовуються автором в описових абзацах. Паралельні конструкції 
використовуються на всіх рівнях – синтаксичних цілих, абзацах і реченнях. На рівні абзаців паралелізм використову-

28 Ibidem, p. 210.
29 Olszewski E., op. cit., p. 94.
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ється в основному в описових порівняннях. У реченнях він використовується в розширених порівняннях. Всі синтак-
сичні цілі на мікрорівні побудовані за допомогою паралельності.

Ключові слова: стиль, синтаксис, художня проза, паралельна конструкція, абзац, стилістика, стилістичний 
прийом.

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ СИНТАКСИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ХУДОЖЕСТВЕН-
НОЙ ПРОЗЕ (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА СИНКЛЕРА ЛЬЮИСА «БЭББИТ»)

В статье рассматривается вопрос о синтаксических параллельных конструкциях в качестве стилистических 
средств художественной прозы. Проанализированы различные подходы к термину «стиль». Для иллюстрации при-
меров того, как синтаксис выполняет свою стилистическую роль в прозе был выбран роман Синклера Льюиса «Бэб-
бит». Результаты анализа текста романа, показали, что параллельные конструкции всех типов используются ав-
тором в описательных абзацах. Параллельные конструкции используются на всех уровнях – синтаксических целых, 
абзацах и предложениях. На уровне абзацев параллелизм используется в основном в описательных сравнениях. В 
предложениях он используется в расширенных сравнениях. Все синтаксические целые на микроуровне построены с 
помощью параллельности.

Ключевые слова: стиль, синтаксис, художественная проза, параллельная конструкция, абзац, стилистика, сти-
листический прием.

Although not so obvious as lexical devices, syntax is considered to be one of the most powerful means of making an utterance 
meaningful and expressive. It is generally believed that syntax deals not only with word-combinations, clauses and sentences (the 
so-called micro-level of syntax) but also with larger units of utterance, such as syntactical wholes and paragraphs, so it is worth-
while dwelling on them.

To illustrate how syntactic parallel construction performs its stylistic role in prose Sinclair Lewis’s novel «Babbitt» was cho-
sen. Sinclair Lewis is the representative of satirical tradition in American realistic prose. As was the case with so many American 
writers of his generations, his fiction grew directly out of his journalism, and retained to the end something of the style of the 
newspaperman. «Babbitt» is considered to be his most characteristic work.

Syntax is a major determinant of literary style: while simple English sentences usually have the structure «Subject–Verb–Ob-
ject», poets often distort this syntax through inversion, while prose writers can exploit elaborate syntactic structures such as the 
periodic sentence [3, p. 127].

What concerns the style itself, in its most general interpretation, it has a fairly uncontroversial meaning: it refers to the way 
in which language is used in a given context by a given person for a given purpose. In the broadest sense, style can be applied to 
both spoken and written, both literary and everyday varieties of language; but by tradition, it is particularly associated with written 
literary texts, and this is the sense of the term which will concern us.

Style has different meanings for different people. Carter believes that style is generally depends on linguistic levels [2, p. 27]. 
Due to these levels every text and writing is different from the other, hence every genre is different. Haines is of the view that the 
study of style is the study of distinctions: looking at what was said against what might have been said [4, p. 43]. Style is also called 
a variety. It is referred to as the manner of expression which is different in various contexts. Style, being a versatile field, is defined 
depending on one’s field of study.

The concept of style has variety of meanings in and outside the literary text. It is commonly an issue that we use the term style 
without knowing its meaning. According to Geoffrey Leech, style is the way in which something is spoken, written or performed 
[6, p.113]. It refers to use of words, sentence structures and speaking style. Broadly, style is related to the personality of the person. 
Style reflects the thoughts of person’s mind. It describes the way of person’s speaking and writing. It is derived from the Latin word 
«elocution» which means «style» and means «lexis» in Greek. Elocutio refers to the oral and written style of the language. Leech 
is of the view that the word «style» has an uncontroversial meaning. It is a way in which language is being used in a given context 
for a given purpose [6, p. 121]. David Birch believes that both language and style cannot move beyond a limit on the supremacy 
of words [5, p. 96]. He strongly believes that these words contain specific meanings which differs it from the ordinary language. 
Leech also claims that it is the selection of the words from a grand linguistic vocabulary [6, p. 123]. 

Style is involved in both, spoken and written, literary and nonliterary types of language but it is particularly associated with 
written form of the literary texts. Leech further elaborates that style is the dress of thoughts [6, p. 134]. It is the way of the writer 
to convey the message to the readers. It is upon the writer and the way he makes his text understandable that the meanings are 
conveyed. Style or stylistic variations may also be analyzed in linguistic terms for example sentence types, phonological devices, 
lexical varieties, morphological varieties, rhetorical terms, semantic terms, and even semiotic terms and utterance.

Correspondingly, stylistics, simply defined as the linguistic study of style, is rarely undertaken for its own sake, simply as an 
exercise in describing what use is made of language. We normally study style because we want to explain something, and in gen-
eral, literary stylistics has, implicitly or explicitly, the goal of explaining the relation between language and artistic function. The 
motivating questions are not so much what as why and how.

The building material of a literary work is a word which in different combinations creates the author’s imaginative system. The 
rules of these combinations are the domain of syntax. It is the main conductor of emotions in the written type of language. Any 
change of form will inevitably cause a slight modification of meaning.

It is well known that syntactical stylistic devices are based on the syntactical arrangement of the elements of a sentence or of 
a larger unit, on the peculiar use of the lexical meanings of stylistic patterns, and on the particular ways of combining parts of the 
utterance [1, p. 14].

Stylistics takes as the object of its analysis the expressive means and stylistic devices of the language which are based on some 
significant structural point in an utterance, whether it consists of one sentence or a string of sentences. In grammar certain types 
of utterances have already been patterned, thus for example, we have all kinds of simple, compound or complex sentences, even a 
long paragraph, that may be regarded as neutral or non-stylistic patterns.

At the same time, the peculiarities of the structural design of utterances which bear some particular emotional colouring, that 
is, which are stylistic and therefore non-neutral, may also be patterned and presented as a special system which might be called, 
according to I. Galperin «stylistic patterns» [3, p. 111]. Stylistic patterns should not be regarded as violations of the literary norms 
of standard English. On the contrary, these patterns help us to establish the norm of syntactical usage, inasmuch as their study 
reveals the invariant of the form together with the variants and what is more, reveals the borders beyond which the variants must 
not be extended [3, p. 112].



12 Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

Parallel syntactical constructions refer to compositional patterns of syntactical arrangement. The structural syntactical aspect 
is sometimes regarded as the crucial issue in stylistic analysis, although the peculiarities of syntactical arrangement are not so con-
spicuous as the lexical and phraseological properties of the utterance. Syntax is figuratively called the «sinews of style» [8, p. 78].

The problem of syntactical stylistic devices appears to be closely linked not only with what makes an utterance more emphatic 
but also with the more general problem of predication. As is known, the English affirmative sentence is regarded as neutral if it 
maintains the regular word order, i.e., subject – predicate – object (or other secondary members of the sentence, as they are called). 
Any other order of the parts of the sentence may also carry the necessary information, but the impact on the reader will be different. 
Even a slight change in the word order of a sentence or in the order of the sentences in a more complicated syntactical unit will 
inevitably cause a definite modification of the meaning of the whole. An almost imperceptible rhythmical design introduced into a 
prose sentence, or a sudden break in the sequence of the parts of the sentence, or any other change will add something to the volume 
of information contained in the original sentence. It follows that the very concept of inversion has appeared as a counterpart to the 
regular word order, the latter being a relatively unemotional, unemphatic, neutral mode of expression [3, p. 165].

Parallel construction is a device which may be encountered not so much in the sentence as in the macro-structures dealt with 
earlier, viz. the syntactical whole and the paragraph. The necessary condition in parallel construction is identical, or similar, syn-
tactical structure in two or more sentences or parts of a sentence, as in:

«Where a surgeon is a specialist on every vein and mysterious cell of the human body, and the engineer upon electricity in all 
its phases, or every bolt of some great bridge majestically arching o’er a mighty flood, the realtor must know his city, inch by inch, 
and all its faults and virtues» [7, p. 99].

Parallel constructions are often backed up by repetition of words (lexical repetition), conjunctions and prepositions (polysyn-
deton). Pure parallel construction, however, does not depend on any other kind of repetition but the repetition of the syntactical 
design of the sentence [3, p. 171].

Parallel constructions may be partial or complete. Partial parallel arrangement is the repetition of some parts of successive 
sentences or clauses as in:

«It was a room as superior in comfort to the «parlor» of Babbit’s boyhood as his motor was superior to his father’s buggy. 
Though there was nothing in the room that was interesting, there was nothing that was offensive. It was as neat, and as negative, 
as a block of artificial ice» [7, p. 75].

All three sentences from the given above example have similar structure, they are built on the principle of similarization. These 
sentences have the same non-finite beginning «it/there was» in which the auxiliary verb «to be» is in the same tense form. The verbs 
however are followed either by attribute or pronoun. The first and the third sentences are more alike in their structure.

Complete parallel arrangement, also called balance, maintains the principle of identical structures throughout the corresponding 
sentences. Balance is especially peculiar to poetry.

Parallel construction is most frequently used in enumeration, antithesis and in climax, thus consolidating the general effect 
achieved by these stylistic devices.

For example:
«He answered telephone calls, he read the four o’clock mail, he signed his morning’s letters, he talked to a tenant about re-

pairs, he fought with Stanley Graff» [7, p. 123] (enumeration).
There are two main functions of parallel construction: semantic and structural. On the one hand a parallel arrangement suggests 

equal semantic significance of the component parts, on the other hand, it gives a rhythmical design to these component parts, which 
makes them most keenly felt in balanced constructions.

Parallel construction is used in different styles of writing with slightly different functions. When used in the matter-of-fact 
styles it carries, in the main, the idea of semantic equality of the parts, as in scientific prose, where the logical principle of arranging 
ideas predominates. In the belles-lettres style parallel construction carries an emotive function. That is why it is mainly used as a 
technical means in building up other stylistic devices, in particular antithesis and сIimax.

For example:
«In matrimonial geography the distance between the first mute recognition of a break and the admission thereof is as great as 

the distance between the first naive faith and the first doubting» [7, p, 376].
It is natural that parallel construction should very frequently be used in poetical structures. Alternation of similar units being 

the basic principle of verse, similarity in longer units – i.e. in the stanza, is to be expected.
As it was stated by U. M. Skrebnev, parallelism contributes to rhythmic and melodic unification of adjacent sentences [8,  

p. 114]. But it is not only about that. As everywhere in language, semantics is the predominant factor. It is only with regard to lexi-
cal meaning that the constructive function of parallelism can be defined. It serves either to emphasize the repeated element or to 
create a contrast, or else underline the semantic connection between sentences.

In Sinclair Lewis’s «Babbitt» parallel constructions are used on all levels – syntactical wholes, paragraphs and sentences. There 
are two layers of the narration in each chapter – the background and Babbitt’s life itself. All the syntactical wholes on their micro 
level are arranged by means of parallelism. For example, Zenith awakens – Babbitt gets up; Babbitt falls asleep and immediately 
we are shown the sight of Zenith at night; there has been a strike and there has been a rebellion in Babbitt’s life; Myra underwent 
the operation and Babbitt stopped his «antisocial» behaviour.

On the level of paragraphs parallelism is used mostly in descriptive comparisons. In the sentences it is used in extended similies.
With its rich vocabulary, keen observation, unfailing humour and alert, modern atmosphere, Babbitt remains a model of col-

loquial, idiomatic prose writing. It preserves for all time the speech of a class, a generation, a definite stage in the evolution of 
American culture.

The results of the novel’s text analysis showed that, first of all, syntactical wholes mostly do not coincide with the paragraphs 
on the macro-level. One more peculiarity of the author’s style is a key-word on the macro-level, usually put in capital letter which 
expresses the general idea of the syntactical whole the same way the key sentence expresses the main idea of the paragraph. The 
most widely used syntactic stylistic means are parallel constructions of all types. They are most favoured by the author in the de-
scriptive paragraphs. Thus we may conclude that the expressiveness of syntax to a great extent underlies some peculiarities of the 
author’s style. Moreover, syntactical organization of the text often proves to be one of the main means of artistic expressiveness.
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СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНОЛОГІЇ В АГРАРНОМУ ДИСКУРСІ

Стаття присвячена дослідженню специфіки перекладу аграрної термінології як суттєвої складової аграрного 
дискурсу. Особлива увага звертається на найпоширеніші прийоми та способи перекладу досліджуваних термінів. 
Переклад аграрних термінів потребує максимальної точності і повинен відповідати структурі, змісту та логічній 
послідовності оригіналу.

Ключові слова: дискурс, аграрна термінологія, транскодування, транслітерація, транскрибування, конкрети-
зація, генералізація.

the traNSlatiON pecularitieS Of terMiNOlOgy at agricultural diScOurSe
The article deals with the study of translation pecularities of agricultural terminology as an essential part of agricultural 

discourse. Special attention is paid to the most common techniques and methods used for the translation of agricultural terms. 
Terminology system represents a very complicated lexical layer. It reveals that the process of translating terms requires cer-
tain accuracy and the translated term should reflect the content and logic of the original term. This process is of great interest 
for the agricultural sector since it has undergone intensive development in the last decade. Agricultural terminological system 
of the English language is numerous and complex, which may cause some difficulties in translation. Researches in agricultural 
translation fulfil an important and urgent task aimed at achieving, first and foremost, adequate translation. It contributes to 
solving many applied problems and accelerates information exchange in the field of modern science and technology. Agri-
cultural terminological system develops dynamically, it is in close contact with the life and development of society, it reacts 
to language changes in general, and helps to transmit scientific information with necessary precision. Thus, the adequate 
translation of terms as key units of specialized texts is a prerequisite for the accuracy of translation of different types of text.

Keywords: discourse, agricultural terminology, transcoding, transliteration, transcription, specification, generalization.

СПЕЦИФИКИ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОЛОГИИ АГРАРНОГО ДИСКУРСА
Статья посвящена исследованию специфики перевода аграрной терминологии как существенной составляю-

щей аграрного дискурса. Особое внимание обращается на самые распространенные приемы и способы перевода 
исследуемых терминов. Перевод аграрных терминов требует максимальной точности и должен соответствовать 
структуре, содержанию и логической последовательности оригинала.

Ключевые слова: дискурс, аграрная терминология, транскодирование, транслитерация, транскрибирование, 
конкретизация, генерализация.

Прогрес людства, розвиток науки і техніки передбачає активну дослідницьку діяльність у галузі термінологічної лек-
сики. Як відомо, переклад термінології входить до кола найскладніших проблем у перекладознавстві. Під час перекладу 
вузькоспеціалізованої термінології виникає багато труднощів, і перекладачам не завжди вдається обрати доцільний при-
йом перекладу. Адже, адекватний переклад вимагає додаткових знань, зокрема щодо походження та особливостей пере-
кладу власне термінів. Саме це і зумовлює актуальність нашого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останніх років вітчизняні й зарубіжні науковці активно вивча-
ють питання стандартизації національної термінології, укладання термінологічних словників, створення нових термі-
нів з метою взаєморозуміння між фахівцями відповідних галузей науки. Певних проблем перекладу термінів торкалися  
О. І. Білодід, О. І. Смирницький., І. С. Квитко. Вивченням фахової термінології та специфіки її перекладу займалися  
Н. Горбунова, С. Кондратюк, М. П. Кочерган, А. Е. Левицький. Великий внесок у дослідження термінологічної лексики 
зробили й такі зарубіжні науковці, як: П. Ньюмарк, Л. Борисова, А. Герд, Д. Лоте. Проте не дивлячись на численні перекла-
дацькі роботи, на сьогодні не достатньо дослідженими залишаються питання перекладу термінології аграрного дискурсу.

Метою дослідження є визначення основних прийомів перекладу англійських термінів аграрного дискурсу україн-
ською мовою. 

Виклад основного матеріалу. Трактування поняття «дискурс» у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці змінювалося 
протягом останніх десятиліть. Проте, незважаючи на величезний інтерес науковців до цього поняття, його трактування 
залишається неоднозначним та в багатьох роботах обумовлюється завданнями досліджень. Дуже влучним є висловлю-
вання Т. ван Дейка: «Часто найбільш розпливчасті поняття, ті, що найважче піддаються визначенню, стають найбільш 
популярними» [2]. Досидь вичерпним є визначення дискурсу, запропоноване Н. Арутюновою: «Дискурс – це зв’язний 
текст у сукупності з екстралінгвістичними, прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими факторами; це 
мовлення, що занурене у життя» [1, с. 137].

На початку ХХІ століття поняття дискурсу асоціюється переважно з усіма виявами комунікації в суспільстві. Німець-
кий дослідник А. Вірлахер стверджував, що це поняття є соціолінгвістичною структурою, яка реалізується адресатом у 
конкретних комунікативних, соціальних та прагматичних ситуаціях [10].

Німецькі науковці П. Мюсіг-Трапп (P. Müßig-Trapp) та К. Шнітцер (K. Schnitzer) у своїй роботі «Інтернаціональне 
навчання: модель майбутнього» переконані, що поняття «дискурс» є складним комунікативним явищем, що охоплює й со-
ціальний контекст, який дає уявлення і про учасників комунікації, і про процеси створення й сприйняття повідомлень [9].

Аграрний дискурс належить до наукового дискурсу, що в економіці України залишається винятково важливою лан-
кою, яка визначає соціально-економічний стан суспільства та продовольчу безпеку держави. Він є орієнтованим на всі 
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верстви суспільства та вважається одним з найбільш актуальних дискурсів сучасності. Немає сумніву, що з перекладаць-
кої точки зору, найбільший інтерес дослідників привертають саме аграрні терміни.

За визначенням А. Коваленко, терміном є емоційно нейтральне слово чи словосполучення, яке вживається для точного 
вираження понять та назв предметів [5]. На думку Н. Раєвської, термін можна визначити як, слово, що характеризується 
не лише стильовою співвіднесеністю, а й певною замкненістю в системі лексики на означення понять якоїсь окресленої 
галузі знань [7].

Аграрні терміни становлять суттєву складову текстів аграрного дискурсу. Специфіка перекладу термінів полягає в 
тому, що найважливішою умовою досягнення еквівалентності є збереження в перекладі змістовної точності одиниць, за-
безпечення абсолютної ідентичності понять, що виражаються термінами.

Під час перекладу аграрної термінології досить часто виникають труднощі через те, що в лінгвістичному аспекті тер-
мінам, як і іншим словам мови, притаманна багатозначність. Існує велика кількість термінів-неологізмів, ще не зафіксова-
них у словниках. І такі випадки можуть створювати серйозні проблеми для перекладача. Зважаючи на це, основна умова 
подолання цих труднощів полягає у детальному розумінні і аналізі явища, яке описується і передачі його усталеними в 
науці термінами. 

Отже, для досягнення адекватності перекладу термінів, потрібно досконало знати ту галузь, якої стосується переклад.
Так, А. Я. Коваленко визначає два етапи у процесі перекладу терміну: 
• з’ясування значення терміна (у контексті);
• переклад значення рідною мовою [5, с. 15].
Одним із найпоширеніших і найпростіших прийомів перекладу терміна на лексичному рівні є прийом транскодування 

(побуквенна чи пофонемна передача вихідної лексичної одиниці за допомогою алфавіту мови перекладу). При перекладі 
способом транслітерації не слід забувати й про «фальшивих друзів перекладача», транслітераційний спосіб перекладу 
яких призводить до грубих викривлень змісту [8].

Розрізняють чотири види транскодування:
• Транслітерація (передача термінів, які записані однією графічною системою, засобами іншої графічної системи): 

biota – біота, сation – катіон, сistron – цистрон, сultivar – культивар.
• Транскрибування (передача звукової форми елемента вихідної мови літерами мови перекладу): biome – біом, сlone – 

клон, аlkaloid – алкалоїд.
• Змішане транскодування (переважне застосування транскрибування із елементами транслітерування): antibiotic – ан-

тибіотик, аnticodon – антикодон, baсulovirus – бакуловірус, аnti-oncogene – анти-онкогон.
• Адаптивне транскодування (коли форма слова у вихідній мові дещо адаптується до фонетичної та/або граматичної 

структури мови перекладу): сonservation – консервація, сultivation – культивування, duplication – дуплікація, еvolution – 
еволюція. 

Під час перекладу неологізмів транскодування зазвичай супроводжується описовим перекладом, шо подається у дуж-
ках: maceral – мацерал (органічна складова вугілля) [3, с. 77]. Застосовуючи цей спосіб перекладу, перекладач повинен 
переконатися, що в мові перекладу відсутній відповідник терміну, що перекладається.

Під час аналізу та перекладу аграрної термінології, простежується значна кількість лексики, що має латинське по-
ходження, й таким чином відноситься до групи інтернаціональної лексики: bacteria – бактерії, diagnosis – діагностика, 
agronomia – агрономія.

Досидь поширеним є й такий спосіб перекладу термінів, як калькування (дослівний або буквальний переклад) – при-
йом перекладу нових термінів, коли відповідником простого чи (частіше) складного слова (терміна) вихідної мови в ці-
льовій мові вибирається зазвичай перший за порядком відповідник у словнику [4]. Наприклад: hydrological cycle – гідро-
логічний цикл; primary production – первинна продукція; еcological niche – екологічна ніша, genetic testing – генетичне 
тестування. У цих прикладах українські відповідники англійських термінів утворені шляхом вибору першого словнико-
вого відповідника кожного з компонентів.

Калькування як прийом перекладу частіше простежується під час перекладу складних термінів. Воно може також 
застосовуватися стосовно лише одного з компонентів складного слова (терміна): еndangered species – вимираючий вид, 
functional gene – функціональний ген. Зазначений прийом можна використовувати тільки тоді, коли утворений таким чи-
ном перекладний відповідник не порушує норми вживання і сполучуваності слів в українській мові.

Досить поширеним серед термінології, зокрема, що стосується аграрної сфери, є переклад за допомогою використання 
родового відмінка. Наприклад: hybridization of cells – гібридизація клітин, soil erosion – ерозія грунту, сulture of cells – 
культура клітин.

Переклад термінів можливий і шляхом опису значення. Описовий переклад – це такий прийом перекладу нових лек-
сичних елементів вихідної мови, коли простий термін замінюється в мові перекладу описовою фразою, що розриває суть 
терміну [3]. Наприклад: oviparity – овіпарність, розмноження безембріонними яйцями, genome – геном, весь генетичний 
матеріал у хромосомі.

До інших трансформаційних прийомів, що застосовуються при перекладі аграрних термінів можна віднести: конкре-
тизацію та генералізацію. Конкретизація значення – лексична трансформація, внаслідок якої термін ширшої семантики в 
оригіналі замінюється терміном вужчої семантики [6]. 

У процесі перекладу лексичних елементів перекладні відповідники можуть утворюватися не лише шляхом звуження 
значення англійських слів, а й розширення значення. Такою лексичною перекладацькою трансформацією, яка протилежна 
конкретизації, є генералізація.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Зважаючи на викладене можна зробити висновок, що для пере-
кладу досліджуваної аграрної термінології найчастіше використовуються такі прийоми перекладу: транскодування, каль-
кування, описовий переклад, конкретизація, генералізація. При цьому для запобігання труднощів, що з’являються під 
час перекладу аграрних термінів, виникає необхідність у більш активній роботі зі спеціальною лексикою, ґрунтовному 
вивченні її багатозначності, синонімії, антонімії та можливостей її перекладу. Таким чином, для здійснення адекватного 
перекладу термінології в аграрному дискурсі потрібно мати досить високий рівень мовної підготовки та високий рівень 
обізнаності в аграрній галузі.

Отримані результати можуть сприяти подальшому поглибленому вивченню специфіки перекладу галузевої терміно-
логії у різних типах дискурсу.
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АНГЛОМОВНИЙ ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС СУЧАСНИХ МЕДІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 
(ІДЕОГРАФІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ НА МАТЕРІАЛІ МОВНИХ ОДИНИЦЬ  

ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ) 

Пропонована стаття розкриває специфіку лінгвалізації фразеологічної картини світу у сучасному фінансово-
економічному просторі на матеріалі англомовних медійних джерел. У межах ідеографічної класифікації виділено 
продуктивні фразеосемантичні поля, проаналізовано семантико-стилістичні функції слів-компонентів, що мотиву-
ють значення фразеологічних одиниць. 

Ключові слова: лінгвалізація, фразеологічна картина світу, фразеологічна одиниця (ФО), фразеосемантичне 
поле (ФСП), ідеографічна класифікація.

THE ENGLISH-LANGUAGE DISCOURSE OF CURRENT MEDIA SOURCES (IDEOGRAPHICAL CLASSIFI-
CATION, BASED ON THE LANGUAGE UNITS WITH SOMATIC COMPONENT)

The article is devoted to the peculiarities of lingualization of the phraseological picture of the world in current financial 
and economic environment, on the base of English media resources. It is accented, that high index of verbal frequency with 
regard to somatic phraseological units is accounted for intellectual processes in current communicative discourse. Through 
content of «body language», person reconstructs his/her world view, which has been shaped by the mind. By means of ideo-
graphic classification, the productive phraseosemantic fields are distinguished; the semantic and stylistic features of their 
component words, that motivate lexical meanings of investigated phraseological units, are under analysis. 

Key words: lingualization, phraseological picture of the world, phraseological unit (PhU), phraseosemantic field (PhF), 
ideographic classification.

АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА (ИДЕОГРАФИЧЕ-
СКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛЕ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ С СОМАТИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ) 

Предложенная статья раскрывает специфику лингвализации фразеологической картины мира в современном 
финансово-экономическом дискурсе на материале англоязычных медиа. В рамках идеографической классификации 
выделены продуктивные фразеосемантические поля, проанализированы семантико-стилистические функции слов-
компонентов, мотивирующих значение фразеологических единиц. 

Ключевые слова: лингвализация, фразеологическая картина мира, фразеологическая единица (ФЕ), фразеосе-
мантическое поле (ФСП), идеографическая классификация.

Дослідницький ракурс сучасної фразеології висвітлює перспективу аналізу концептуальної картини світу людства в 
аспекті мультірівневості її мовної площини. Збагачення словникового складу фразеологічними компонентами свідчить 
про взаємопроникнення шарів лексики, що належать до різних сфер суспільного життя. З початком нової ери глобалізова-
ного економічного простору з його якісно новою системою ціннісних координат модернізаційних змін зазнають всі рівні 
суспільного життя, і фразеологічна парадигма ускладнюється відповідно до розширення мовної свідомості людини. Саме 
тому соматична фразеологія – динамічна частина мовознавства, яка стрімко розвивається сьогодні, – відображає інтелек-
туальні процеси в мовленні, оскільки об’єктивує еволюційні зміни у сприйнятті індивідом нової системи цінностей. У 
центрі Всесвіту знаходиться особистість. Саме людське тіло задає параметри початкового виміру простору й, відповідно, 
часу. Використовуючи «тілесну» мову, людина реконструює цивілізаційну модель, сформовану в її свідомості, що пояс-
нює високу частотність вживання соматичних ФО. 

Аналіз наукової літератури доводить, що продуктивною для опису фінансово-економічної площини фразеологічної 
картини світу є ідеографічна класифікація фразеологічних одиниць (ФО), тобто класифікація за тематичним принципом, 
оскільки репрезентує погляд «від носія мови». Такий ідеографічний опис відображає «цілісний, глобальний образ світу, що 
формується внаслідок синтезу результатів пізнавальних та оцінних процесів» [2, с. 290]. Зразки ідеографічних описів здій-
снені на матеріалі німецької, польської, чеської, української, російської мов В. Фрідеріхом, Г. Курковською, Ф. Чермаком, 
М. Алефіренком, М. Демським, А. Івченком, Ю. Прадідом, П. Редіним, В. Ужченком. Відповідно до нашої теми, фразео-
логічний матеріал економічної сфери досліджували В. Заботкіна, О. Кунін, Ю. Зацний, С. Пташник, М. Бєлозьоров та ін. 

Уважаємо, що найбільш актуальним є комплексний підхід до вивчення фразеологічних одиниць з позицій лінгвістич-
них та екстралінгвістичних смислів, оскільки фразеологізми не тільки містять інформацію про світ, але й доповнюють, 
«інтелектуалізують» її додатковими емоційно-асоціативними елементами. Відповідно, в аргументації актуальності до-
слідження спираємося на такі положення: 1) фразеологія найбільш рельєфно і яскраво виражає національну мовну осо-
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бистість; 2) публіцистика репрезентує найоб’єктивніший у сучасному хронотопі мовний простір; 3) антропоцентричний 
принцип дослідження лінгвістичних явищ зумовлює вивчення мови як феномена, безпосередньо пов’язаного з людиною; 
4) визначення особистості як творця мови не може бути повною мірою виправданим, якщо ми не беремо до уваги лексич-
ний фонд, що відображає уявлення людини про будову свого тіла. Виходячи з цього стверджуємо, що антропоцентризм 
фразеологічної семантики з соматичним компонентом є найбільш актуальним джерелом для дослідження сучасного 
мовного дискурсу медійних джерел. Мета дослідження полягає у визначенні у межах сучасного медійного дискурсу 
продуктивних фразеосемантичних груп (ФСГ)/ фразеосемантичних підгруп (ФСПГ) і семантико-функціональних особли-
востей англійських фразеологізмів-соматизмів, що характеризують людину в її інтеракції зі всесвітом (соціальна позиція, 
стосунки в колективі, форми поведінки, інтелектуальні здібності тощо). 

Методом випадкової вибірки дібрано матеріал із англомовних медійних електронних видань 2011 – 2015 рр., що дало 
підстави визначити продуктивні мовні моделі ФО у межах фразеосемантичного поля «Людина». Зазначимо, що актуаль-
ність саме такого ресурсу для аналізу обумовлена тим, що він демонструє модерний міжрегіональний узус шару лекси-
ки англійської мови, характеризується цільовою тематичністю і стилістичною різноманітністю. Так, уважаємо, що саме 
такими є ФО, що входять до складу ФСГ «Когнітивна діяльність особистості» й «Соціальна активність людини». У 
межах першої ФСГ виділяємо такі ФСПГ: 1.1. Психодинамічні процеси; 1.1.1. Психічні процеси, що супроводжуються 
емоціями; 1.1.1.1. Внутрішні відчуття; 1.1.1.2. Зовнішньо об’єктивовані відчуття; 1.1.1.3. Змішані (зовнішньо-внутрішні) 
відчуття; 1.1.2. Процеси мислення та мисленнєві операції (аналіз, синтез, порівняння); 1.2. Індивідуально-психологічні 
властивості людини; 1.2.1. Рівень інтелектуального розвитку особистості; 1.2.1.1. ФО на позначення розумної, кмітливої, 
освіченої людини; 1.2.1.2. ФО, що позначають людину з невисоким інтелектуальним потенціалом; 1.2.2. Характеристика 
морально-етичних якостей особистості. 

У межах другої ФСГ актуалізуємо такі підгрупи: 2.1. Діяльність людини; 2.1.1. ФО на позначення категорії «напо-
леглива праця»; 2.1.2. Успішність людини, у тому числі фінансова; 2.2. Поведінка людини; 2.2.1. Модель суспільної по-
ведінки; 2.2.2. Оцінка міжособистісних стосунків.

Семантичне наповнення зазначених ФСПГ реалізовано у такий спосіб: 
1. Когнітивна діяльність особистості, відображена семантикою ФО. 1.1. Психодинамічні процеси. 1.1.1. Психічні про-

цеси, що супроводжуються емоціями. 
1.1.1.1. Внутрішні відчуття: to have head over heels in love – бути надзвичайно закоханим; to have heart in right place 

– мати гарні наміри; to get a head against brick wall – зіткнутися з перешкодою; to be in over your head – перебувати в без-
порадному стані; one`s heart misses a beat – кого-небудь охоплює сильне хвилювання, серце завмирає; to have heavy heart 
– мати «камінь на серці», важке серце, серце повне печалі. 

У зазначеній ФСПГ простір синонімічно-антонімічних відносин ґрунтується на вживанні мовних одиниць зі значен-
ням найвищого ступеня прояву почуттів: to have itchy feet, to have one’s hands full, to be in over your head, one`s heart misses 
a beat, to have head over heels in love; із семою «вразливість»: one`s heart smites one, to have your back to the wall. Аналіз 
контекстуальних прикладів ФО цієї ФСПГ показав, що найбільш частотними є фразеологізми, що пов’язані з семантикою 
закоханості, захоплення, бажання, зі словами-компонентами heart i head: to have head over heels in love, one`s heart is lost, 
to have itchy feet. Синонімічних конотацій набувають фразеологізми to have itchy feet і to have something on the brain; on 
one’s last legs і to be in over your head. І компоненти кожної з цих двох груп вступають між собою в антонімічні відносини.

1.1.1.2. Зовнішньо об’єктивовані відчуття: to cry your heart out – гірко і невтішно ридати, заливатися сльозами, не-
втішно ридати, виплакати всі очі; up in arms – бути обуреним; to grin from ear to ear – посмішка від вуха до вуха; to have 
one’s hands tied – бути не в змозі зробити що-небудь; to put one’s best foot forward – намагатися справити добре враження 
на інших; to put on brave face – робити вигляд мужнього, героя; to keep straight face – намагатися не посміхнутися; teeth 
chattering – брязкіт зубами.

У цій ФСПГ ступінь фразеотворчості соматизмів розподілено доволі равномірно, оскільки задіяно компоненти на по-
значення майже кожної частини людського тіла: heart, arm, hand, foot, face, eye, teeth, finger, thumb. Дещо більшою частот-
ністю позначено слова eyes i face, оскільки у невербальній комунікації традиційно в першу чергу задіяні саме ці частини 
тіла, адже з виразу обличчя й очей ми «зчитуємо» інформацію про справжні почуття й наміри співрозмовника. 

1.1.1.3. Змішані (зовнішньо-внутрішні) відчуття: a heart sinks – бути дуже розчарованим або пригніченим; to have a 
heart in one’s mouth – бути дуже наляканим; to have a head in the clouds – бути розсіяним, не розуміти, що відбувається; to 
(not) turn a hair – не подавати виду; one`s blood boils – у нього (неї) кров кипить (від обурення).

Ця підгрупа ФО характеризується розмаїттям семантичних елементів на позначення душевних станів і емоцій майже 
виключно з негативними конотаціями. Наскрізними є семи обурення, розпач, страх, пригніченість: to jump out of one’s 
skin; one`s blood boils; to make your blood run cold; down in the mouth; a heart sinks; to have a heart in one’s mouth. Цікавим 
аспектом при дослідженні одиниць цієї групи виявився факт наявності доволі великої кількості фразеологізмів із компо-
нентом blood. «Географію» тіла людини у сполуках цієї групи представлено досить широко, однак, переважна більшість 
ФО репрезентує верхню частину тіла: to tear one’s hair out; to raise eyebrows; to get your tongue round something.

1.1.2. Процес мислення та мисленнєві операції (аналіз, синтез, порівняння): to keep your nose clean – не вплутуватися у 
сумнівні справи; to follow one’s nose – керуватись інстинктом; to sink one’s teeth into – бути повністю поглиненим у щось; 
to rack one’s brains – ламати голову, намагатися щось придумати або що-небудь згадати; to think on one’s feet – думати, 
планувати, вирішувати що-небудь прямо під час розмови, на ходу.

Дані ФО найбільш широко представлена у тематичних групах nose, teeth, tongue: to keep your nose clean; to hold your 
tongue; to grit your teeth; one`s tongue failed one. Усі названі ФО пов’язані з провідною семою голова й уособлюють не 
тільки мисленнєві категорії, а й інстинктивні почуття, що їх передають фразеологізми з компонентом nose: to follow one’s 
nose; to keep your nose clean.

1.2. Індивідуально-психологічні властивості людини. 1.2.1. Рівень інтелектуального розвитку особистості:
1.2.1.1. ФО на позначення розумної, кмітливої, освіченої людини: an old head on young shoulders – мудрий не по літах; 

to have a head screwed on – бути розумним, розважливим, кмітливим; be an old hand – бути досвідченим; to know like the 
back of one’s hand – знати щось дуже добре; be endowed with brains – мати голову на плечах, бути розсудливим. 

1.2.1.2. ФО, що позначають людину з невисоким інтелектуальним потенціалом: dead from the neck up – дуже нерозум-
на, нечутлива людина; brain like a sieve – дуже погана пам’ять; to be wet behind the ears – бути недосвідченим, незрілим; 
the devil makes work for idle hands – необдумані заздалегідь дії призвели до несприятливих результатів; to be all brawn and 
no brain – бути фізично сильним, але не дуже розумний.
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ФСПГ, що належать до цих підгруп, демонструють однакову кількість мовних одиниць на позначення інтелекту-
альних здібностей людини. У обох групах визначено досить вагомий потенціал ФО з компонентами head i brain, що 
об’єктивують позитивні конотації і семантику понять мудрість, розважливість, обізнаність у першій групі, у той час як 
у другій групі негативне сприйняття людиною недолугості не досить розумної людини сприймається через значення не-
досвідченості, нечутливості, неосвіченості, лінощів: dead from the neck up; the devil makes work for idle hands; can’t make 
head or tail of smbd or smth; to be all brawn and no brain. 

1.2.2. Характеристика морально-етичних якостей особистості: to have a heart of gold – мати золоте серце, бути 
доброю і благородною людиною; a swelled/swollen head – пихатість; a heart of stone – черстве серце, бути безсердечним, 
байдужим; pain in the neck – докучлива людина; to be overplay your hand – бути надмірно впевненим у самому собі; to face 
the music – відповідати за свої вчинки, дії; to have two faces – бути брехливим.

У цій підгрупі превалюють ФО з негативним значенням із компонентом heart, що, безперечно, свідчить про те, що 
морально-етичні якості «кристалізуються» у серці людини: to have a heart of gold; a heart of oak; a heart of stone. Також 
поширеними є ФО з компонентами «face» та «hand», вони актуалізовані у семах понять, що називають як чесноти особис-
тості (доброта, благородство), так і якості непорядної людини (неповага, недоброзичливість, пихатість, байдужість, 
докучливість).

 2. Соціальна активність людини у фразеологічному корпусі мови. 2.1. Діяльність людини:
2.1.1. ФО на позначення категорії «наполеглива праця»: elbow grease – важка, наполеглива робота; to beat one’s brains 

out – сильно працювати, щоб домогтися чогось; to work fingers to bone – працювати наполегливо довгий час; to break your 
back – працювати дуже багато й наполегливо; blood, sweat and tears – праця до знемоги; to put your shoulder to the wheel – 
енергійно взятися за роботу.

Так, ФО, що позначають наполегливу та енергійну роботу, і навіть ФО із семантикою важкої роботи, ужито в пози-
тивному значенні, оскільки в умовах сучасного конкурентоспроможного ринку наполеглива праця є запорукою успіху й 
кар’єрного зростання. Продуктивним типом є ФО з компонентом finger. Синонімічними конотаціями позначені такі мовні 
одиниці: break your back (працювати дуже багато й наполегливо) – keep nose to the grindstone (наполегливо й багато пра-
цювати); blood, sweat and tears (працювати до знемоги) – work your fingers to the bone (працювати дуже важко, особливо 
упродовж тривалого часу); put your shoulder to the wheel (енергійно взятися за роботу) – get one’s teeth into sth (рішуче 
братися за що-небудь). 

2.1.2. Успішність людини, у тому числі фінансова: to keep one’s head above water – залишатися на плаву, мужньо до-
лати перешкоди; a head and shoulders above – на голову вище, значно краще; bad hair day – день, коли нічого не виходить; 
to live from hand to mouth – жити бідно, ледве зводити кінці з кінцями.

У даній категорії превалюють ФО з позитивним значенням із компонентами head та hand. Також часто вживаними 
є соматизм foot. Синонімічні відносини представлено такими ФО: by the skin of your teeth (обмеживши витрати, зуміти 
прожити на невелику суму грошей, жити настільки бідно, що грошей вистачає тільки на життєзабезпечення) – to live from 
hand to mouth (жити бідно, ледве зводити кінці з кінцями); to be the brains behind something (бути головним над кимось) – to 
get the upper hand (on someone) (мати перевагу над будь-ким, панувати над ким-небудь) – to take the law into your own hands 
(управляти ким-небудь). Aнтонімічними конотаціями позначені такі мовні одиниці: to catch someone’s eye (привернути 
чиюсь увагу) – to turn a blind eye (ігнорувати щось або когось); to go belly up (збанкрутувати, розоритися) – to have the world 
at your feet (бути надзвичайно успішним).

2.2. Поведінка людини. 
2.2.1. Модель суспільної поведінки: to let your hair down – дозволити собі вести себе більш розкуто, ніж зазвичай; a 

stiff upper lip – вміння тримати себе в руках; one`s tongue is too long for one`s teeth –дуже довгий язик; to bury one`s head in 
the sand – уперто відмовлятися визнати факти, занурити голову у пісок; to break no bones – не заподіяти шкоди, не бути 
шкідливим; to keep a civil tongue – триматися в рамках пристойності.

Семантика цих ФО передає поняття, пов’язані з уявленнями про морально-етичні норми й акценти у суспільстві. Її пе-
редано за допомогою соматизмів, що дуже широко відображають «географію» будови тіла людини: hair, lip, feet, ear, eye, 
tongue, head, heart, blood, bones, teeth. Дана група є однією з найбільших за обсягом і актуалізує такі антонімічні конотації: 
stiff upper lip (вміння тримати себе в руках) – to get out of hand (вийти з-під контролю, стати некерованим); all ears (уваж-
но слухати) – to fall on deaf ears (пропустити повз вуха, неуважно слухати); to play into someone’s hands (неусвідомлено 
зробити що-небудь, що йде на користь комусь ще) – not lift a finger (не шевельнути й пальцем, нічого не зробити для того, 
щоб допомогти кому-небудь). Синонімічними конотаціями позначені такі ФО: to keep a civil tongue (триматися в рамках 
пристойності) – to stiff upper lip (тримати себе в руках); to sit on one’s hands (бездіяти) – not lift a finger (нічого не зробити 
для того, щоб допомогти кому-небудь).

2.2.2. Оцінка міжособистісних стосунків (найчисленніша за кількістю ФО група): sight for sore eyes – людина або річ, 
яку ви раді бачити; a heart to heart conversation – щира бесіда, інтимна бесіда; to split hairs – сперечатися про незначні речі, 
про дрібниці; to get in someone’s hair – заважати, турбувати, дратувати кого-небудь; to make hair stand on end – налякати 
кого-небудь; lip service – лицемірство; нещира підтримка, нещира повага. 

ФСПГ «Оцінка міжособистісних стосунків» – найчисленніша з усіх. У ній превалюють ФО з негативними конотаці-
ями; найпоширенішими є фразеологічні сполуки з компонентами heart та hair. Також популярними є ФО з компонентом 
bone. У цій групі антонімічними конотаціями позначені такі мовні одиниці: to get in someone’s hair (заважати, турбувати, 
дратувати кого-небудь) – to tug at the heart strings (ощасливити, порадувати); to keep someone on their toes (тримати в на-
прузі, не давати розслабитися) – to get off smbd`s back (залишити когось у спокої; перестати турбувати); lips are sealed 
(зберігати таємницю) – to make no bones about something (не робити з чого-небудь секрет, не приховувати що-небудь). 
Синонімічними конотаціями позначені сполуки to breathe down sb’s neck (стояти у кого-небудь над душею; уважно сте-
жити за ким-небудь) – pain in the neck (докучлива людина); to step/tread on someone’s toes (зачіпати чиїсь почуття) – to 
keep someone on their toes (тримати в напрузі, не давати розслабитися). Провідними дієслівними семами, що сприяють 
посиленню негативного забарвлення зазначених сполук, є такі: зачіпати, зрадити, залишити, турбувати, образити, при-
нижувати, заважати, дратувати, лицемірити. 

Висновки. Фразеологічний матеріал соматичного корпусу мови, дібраний методом випадкової вибірки, засвідчує май-
же однакову кількість одиниць у ФСП на позначення когнітивної сфери особистості й соціальної репрезентації її у суспіль-
ному просторі. Стверджуємо, що антропоцентризм досліджених ФО продукується і сприймається опосередковано через 
серце як царину «духовного у тілесному». Саме тому провідним компонентом майже у кожній ФСПГ є соматизм heart. У 
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всіх ФСПГ, за винятком ФО на позначення категорії «наполеглива праця» і таких, що позначають успішність людини, у 
тому числі фінансову (ФСПГ «Діяльність людини»), превалюють негативні конотації, актуалізовані такими іменникови-
ми й дієслівними семами, як-от: обурення, розпач, страх, пригніченість, неповага, недоброзичливість, пихатість, байду-
жість, докучливість, залишити, турбувати, образити, принижувати, заважати, дратувати, лицемірити. Дослідження 
актуалізації соматичних ФО у межах ФСГ «Зовнішність людини» становитиме перспективу подальших досліджень. 
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АРХІТЕКТОНІКА ОБРАЗУ КНЯЗЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО  
У «ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ ЛІТОПИСІ»

У статті досліджуються особливості змалювання художнього образу Данила Галицького. Об’єктом даної роз-
відки є генезис образу князя, його архітектоніка в «Галицько-Волинському літописі»; предметом – змістова органі-
зація та формотворчі прийоми зображення образу Данила Галицького.

Ключові слова: психологічний портрет, чуттєвий образ, ідея, формотворчі прийоми.

priNce daNiel Of galicia iMage architectONic iN galiciaN-VOlyNiaN chrONicle
The period of literary life which will be discussed, is one of little known ones. It is considered to be the time of spiritual 

decline and the reason was the Tatar-Mongol invasion of the thirteenth century.
The scientists agreed that many papers of that period had moralistic character and were aimed the subjugation of the 

population and the authorities of the church rulers. Since the through image is a steady rate of people thinking in a certain 
period of time.

As a historical figure the Prince was placed in the center of Galicia-Volyn Chronicle presentation in the middle of the 
thirteenth century. The author had made a significant step towards the new understanding of the nature and this probably 
made the record closer to the historical texts of the seventeenth century than even in sixteenth one.

The article draws attention to the structure of the artistic image that consists of sensory images and ideas which follow 
them. The Prince mental qualities, moral, philosophical, ideological believes as well as the circumstances of their formation 
were analyzed from this point.

The image content organization is embodied by means of forming methods. In this book they are psychological analysis, 
direct author characteristics, description by other characters, comparison with their images, showing environment, which to 
some extent affected the development of the psychological portrait of the Prince.

Key words: psychological portrait, sensual image, idea, forming methods.

АРХИТЕКТОНИКА ОБРАЗА КНЯЗЯ ДАНИЛА ГАЛИЦКОГО В «ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЙ ЛЕТОПИСИ»
В статье исследуются особенности отображения художественного образа Данила Галицкого. Объектом дан-

ного исследования является генезис образа князя и его архитектоника в «Галицко-Волынской летописи»; предметом 
– смысловая организация и форма создания образа Данила Галицкого.

Ключевые слова: психологический портрет, чувственный образ, идея, формообразующие приемы.

Період літературного життя, про який буде йти мова, належить до малознаних, притемнених. Вважається, що це час 
духовного занепаду, і причиною того було татаро-монгольське нашестя ХІІІ століття. Стверджується, що література цього 
періоду – це ніби інерційне продовження літератури попереднього часу, а інерція – це вже не розвиток, а уповільнення 
руху [1, с. 122–125].

Без якихось заперечень сприймалось твердження В. Ключевського про те, що до ХVI століття в «давній руській літе-
ратурі» не було жодного яскравого характеру.

У даному випадку актуальним є питання: чи можемо ми погодитися з багатьма дослідниками, у тому числі і Д. Чижев-
ським [6, с. 205–212], що зародження української і російської прози можна визначити тільки початком ХVI століття, а не 
періодом Київської Русі-України, як це було б натурально і доречно. Ми вважаємо, що такий висновок досить сумнівний, 
бо тоді потрібно викреслити зі свого культурного вжитку важливий для літератури здобуток попередніх століть, і, зрозу-
міло, значною мірою не можна збагнути і генезис нової української літератури.

Вчені мали рацію в тому, що в багатьох тогочасних творах спостерігається моралізаторський характер, що був спря-
мований на підкорення населення владі церкви та правителів. Оскільки наскрізний образ – це стійкий показник мислення 
народу в певний період часу. 

Віддаючи пріоритет відкриття самобутнього характеру літературі ХVІ століття, дослідники української культури та 
літературних здобутків не врахували декілька історичних творів середини ХІІІ – кінця ХІV століть, де вимальовується 
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яскрава постать князя Данила Романовича Галицького, на основі якої подано першу спробу психологічного портрету. Це 
й «Галицько-Волинський літопис», і героїчні повісті зазначеного періоду, що пізніше було вміщено в різних літописах, і 
листування князя Галицько-Волинської держави з Папою римським та іншими князями.

Звичайно, не можна стверджувати, що образ Данила Романовича – це образ-концепт у названих творах, бо ключові 
образи цього періоду значною мірою повинні були створювати і підтримувати ту «стабільність контексту утверджуваних 
значень» [4, с. 325], яка становить одну з головних можливостей розпізнавання і виокремлення кожного твору, стилю 
письменника або якоїсь групи витворів літератури, які підпорядковані одній темі і досягають її певними засобами.

Отже, об’єктом даної розвідки є генезис образу князя, його архітектоніка в «Галицько-Волинському літописі»; пред-
метом – змістова організація та формотворчі прийоми зображення образу Данила Галицького.

Як історична особистість князь Данило Романович вже в середині ХІІІ століття був поставлений у центр викладу 
«Галицько-Волинського літопису». Автором був зроблений значний крок на шляху до нового розуміння характеру, і цим 
літопис, мабуть, ближчий до історичних текстів ХVІІ століття, ніж навіть ХVІ.

«… в образі вирізнюються три іпостасі – об’єктна (онтологія), суб’єктна (гносеологія) та виразна (феноменологія), 
кожна з яких відтворює – відповідно – буттєву, пізнавальну та чуттєву причетність людини до життя, що по-перше, є сві-
тоглядним чинником комунікативної спроможності образу, зокрема, умовою діалогу між автором і читачем, а по-друге, 
має аксіологічне значення, оскільки образ являє собою втілену єдність людини і світу на відміну від постміфологічного 
відчудження між ними в реальній історії» [2, с. 378]. 

Отже, у статті звертається увага на структуру художнього образу у «Галицько-Волинському літописі», що складається 
з чуттєвого образу та ідеї, яка з останнього випливає. З цього погляду аналізуються психічні якості, моральні, світоглядні, 
ідеологічні переконання князя; обставини їх формування. Унікальність твору полягає у тому, що це майже єдиний для  
ХІ–ХV століть історико-літературний твір, який прослідковує життєву долю героя з дитячих років до смерті. Всі попе-
редні твори приділяють увагу невеликим відрізкам життя героїв, у які вкладаються їхні визначні вчинки та «праведна» 
(наше) смерть, а про дитинство згадується поверхово, через що ми не можемо знати, що саме впливало на цю особистість 
в дитячому віці, які події сприяли формуванню тих чи інших рис характеру, що передувало вчинкам людини, які були 
подальші наслідки, і тому сумніваємось у її значенні в історії.

Що ж відрізняє «Галицько-Волинський літопис» від інших житій крім хронології? Для житійної літератури ХІ– 
ХІІІ століть, як і для ікон, характерна статичність фігур – відсутність руху, оскільки рух прирівнюється до зміни часу. Ста-
тичність – символ вічності і святості. Для житійного героя характерні вчинки, важливі в плані особистого самозростання; 
для князівського життєпису – діяльність князя, яка важлива не стільки для князівства, держави, але й повинна бути висо-
коморальною. Тому князь в ідеалі повинен вміти приймати «соломонові рішення», піклуватися про долі підданих й свого 
князівства, тобто займати активну позицію. Найбільш докладно ця тема розкривається в зазначеному літописі. 

Для того, щоб вивчити образ князя з літературно-художнього погляду ми повинні прослідкувати всі риси Данилового 
характеру, що знайшли вираження в його діяльності. В літописі не зберіглося портрета чи хоч би короткого опису зо-
внішності Данила Романовича. Однак у тексті джерела подано короткі характеристики дій нашого героя, скупі факти його 
життя, що дають можливість уявити зовнішність князя: був середній на зріст, широкий у плечах, кремезний і сильний 
чоловік. Хоча можна припустити, що у вислові, де йдеться про те, що він схожий на батька, мається на увазі не стільки 
риси характеру та єдиний стиль діяльності, а й зовнішній вигляд.

Підступні бояри садовлять Данила на князівський престол у Галичі дев’ятирічною дитиною. Описуючи зворушливу 
сцену прощання з матір’ю, вигнаною боярами з міста, автор у невеличкому епізоді передав і безнадійні відчуття малого 
князя, який був досить безпомічним, щоб хоч як цьому зарадити, й рішучість у ситуації, яка вже в такому віці визначила 
одну з позитивних рис характеру короля Данила. Коли правитель Олександр без згоди на те князя намагався забрати його 
від матері, князь вирішив оборонятися, і тільки за допомогою княгині вдалося його заспокоїти [3, с. 373].

Ще раніше, коли малий князь знаходився в гостях-полоні у короля Бели, вже тоді розлучений з ненькою і братом, він 
навчився витримки, розуміння, що потрібно чекати своєї години для досягнення мети, хоча вже тоді у думках цієї дитини 
визрівали плани завоювання своєї «вотчини» [3, с. 365].

Своєрідними домінантами у творі є відтворення образу з боку військового призначення, через яке уславлювалась до-
блесть народу під час татарської навали і боротьби з інтервентами – шаблі, що блищать на сонці, кінь, який виграє під сво-
їм вершником [3, с. 408]. З цього погляду на тлі існуючих образів постать Данила Галицького стала своєрідним концептом 
для творів ХІІІ–ХІV століть і поштовхом для створення подібних визначних образів. Діяльність Данила порівнюється з 
подвигами Володимира Мономаха, Романа Мстиславовича [3, с. 244].

Воля ті рішучість були головними союзниками Данила: «Він ніколи не відступав, демонструючи несамовиту мужність 
в бою»; «… не чув ран на тілі своєму, і тільки вийшовши з бою і напившися, відчув їх»; «Був бо відважний та хоробрий. 
Від голови й до ніг не було в ньому пороків» [3, с. 388–389].

До того ж літописець переказує промови Данила Романовича, звернені до війська, в яких він закликав воїнів дбати про 
власну гідність і честь Батьківщини. Ці промови являють собою чудові зразки високого ораторського мистецтва. Так, 1253 
року Данило підтримав союзних йому польських князів у війні з Чехією. Обставини склались не на його користь, тоді він 
звернувся з такими словами до воїнів: «Чого злякалися? Хіба не знаєте, що війни без мертвих не буває? Чи ви не бачите, 
що перед нами ратні мужі, а не баби? Якщо мужа уб’ють на війні, то це не диво. Інші вдома помирають без слави, а ці (про 
вже загиблих) з славою померли» [3, с. 385].

У цій особистості також потрібно підкреслити такі риси, як чесність, вдячність, довіра, дипломатичність, мудрість, 
авторитет. Звичайно, як і інші, Князь Данило жадав слави, але гідним шляхом, тому й заслуговував на повагу інших. 
Зустрічаючи Данила, населення Галича кинулося до нього «… яко діти до батька, яко бджоли до матці, яко води до іс-
точника» [5, с. 245].

Інтереси князя не вичерпувалися лише внутрішніми проблемами держави. І автор показує зростання з роками авто-
ритету князя серед прибічників і ворогів. Перераховуючи його позитивні риси, літописець називає його князем добрим, 
мудрим. Галицький книжник схвально оцінює господарську діяльність Данила, будівництво міст (Холм, Львів, Данилов), 
церков, упорядкування землі [3, с. 416].

Дружбою з братом дорожив князь більш за все. В літописі немає навіть натяку на розбіжності між ними. Данило 
Романович цінував родинні стосунки, і хоча в літописі не показано взаємовідносини його з дружиною, своїх синів він ви-
ховував за власними принципами і потім був щасливий з того, що виховав добрих людей [3, с. 427].
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Заступництво небесних сил князь відчуває, за словами літописця (якому притаманний погляд на історію як на вияв 
божої волі), постійно: під час походу короля Бели на Галич 1229 року «… послав на нього Бог архангела Михаїла відкрити 
хляби небесні…» [3, с. 357].

Також бажано вказати на тому, що «Галицько-Волинський літопис» має багато редакторів. Тому, якщо звернутися до 
тексту другої частини літопису, нас одразу здивує стриманий тон щодо князя Галичини. Багато дослідників, у тому числі 
і Л. Черепнін [5], вважають, що автор другої частини літопису негативно ставився до Данила Романовича. Так, тут майже 
не зустрічаються повідомлення про діяльність першого Романовича. Натомість у літописі наголошується на вчинках дру-
гого і синів останнього. Хоча є епізоди, де ми читаємо розповіді про культурну розбудову країни великим князем. Навіть 
коли помер князь Данило (1264 рік), новий літописець відгукнувся на його смерть панегіриком-штампом, який зовсім не 
відобразив справжніх досягнень короля, а був написаний загальними формулами.

Бажано зауважити, що змальовані риси характеру Данила Галицького не є статичними і хоча активно не видозміню-
ються, все ж можна говорити про динаміку образу. Це стосується і поступового зростання авторитету князя, підходу до 
вирішення політичних справ. 

Потрібно наголосити, що постать Данила Романовича не змальовується відокремлено від інших образів. Звичайно, 
змістова організація образу втілюється у творі за допомогою формотворчих прийомів. В даному випадку психологічного 
аналізу, прямої авторської характеристики, характеристики іншими дійовими особами, зіставлення з їх образами, показу 
середовища, яке певною мірою впливало на розвиток психологічного портрету князя.

 Щоб підкреслити реальність історичної фігури її треба показати в русі, з побутовими подробицями через окремі 
деталі – чим прославиться література нового часу. Але саме цим принципом користувалися і давньоруські (українські) 
письменники ХІІІ століття у своїй спробі відтворити образ Данила Романовича. Звичайно, їх намагання розібратися у 
психології дій героя – це ще не нове розуміння характеру, але значний крок на шляху до його пізнання.
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ДИСКУРС КОХАННЯ У ТЕМАТИЦІ КЛАСИЧНИХ ЦЗАЦЮЙ ТА РОЗМОВНОЇ ДРАМИ ХХ СТ.

У статті висвітлена концепція кохання у класичних драмах Ван Шифу «Західний флігель», та розмовних драмах 
Цая Юя, визначені особливості розуміння автором традиційного конфлікту «кохання-обов’язок», а також новатор-
ство драматургів у зображенні почуттів та емоцій закоханих героїв. 

Ключові слова: юанська драма, розмовна драма, кохання, почуття, обов’язок.

diScOurSe Of lOVe iN the SuBJect Of claSSical draMa aNd draMa Of tWeNtieth ceNtury
Objective: In the article highlights the concept of love in classical dramas Wang Shifu «West wing» and spoken drama 

Tsao Yu, the features of author understanding of traditional conflict «love-duty» and innovation playwrights in the image 
enamored feelings and emotions of the characters.

Problem. The twentieth century has turned to large Chinese drama number of changes, the destruction of established laws 
and principles. Contributing socio-political situation in the country.

One of the biggest themed classical drama groups up plays on the history of love. It is important to note that the theme of 
love was well developed pre-literary tradition. Not for the first time this issue was raised back in «Shi tzin» – ancient poetry 
monument, which presents a variety of song lyrics.

Thus, we can draw the following, the theory of drama in China traditionally focuses on harmonization not the internal content 
while stressing the formal characteristics tragic comic or action, unlike western theater, where the principle imitation brings focus 
on the harmonization of external form. Therefore, according to Chinese researchers, genre differentiation for Chinese Theatre was 
not as important as for the European, although instructive role this art was generally recognized equally in the West and in China. 
And in which any drama or western-style or oriental theme of love is not except, we see the rapid development of the subject.

Keywords: yuanskaya drama, spoken drama, love, feelings duty.

ДИСКУРС ЛЮБОВИ В ТЕМАТИКЕ КЛАССИЧЕСКИХ ЦЗАЦЮЙ И РАЗГОВОРНОЙ ДРАМЫ ХХ в.
В статье освещена концепция любви в классических драмах Ван Шифу «Западный флигель», и разговорных дра-

мах Цая Юя, определенные особенности понимания автором традиционного конфликта «любовь-долг», а также 
новаторство драматургов в изображении чувств и эмоций влюбленных героев.

Ключевые слов: юанська драма, разговорная драма, любовь, чувства, долг.

Постановка проблеми. Двадцяте століття обернулося для китайської драматургії великою кількістю змін, руйна-
цією усталених законів та принципів. Цьому сприяли соціально-політична ситуація в країні: падіння Імперії стало при-
чиною для сильного впливу європейських держав, що не могло не позначитися на мистецтві; японсько-китайська війна 
1937–1945 років та боротьба за владу між Комуністичною партією та Гомінданом руйнували країну. Саме в таких умовах 
і зароджувався новий вид китайського мистецтва – розмовна драма. 

Спочатку китайські драматурги намагалися повністю перейняти західну реалістичну драму. У 1917–1918 роки Чень 
Ду Сю 陈 独秀, Ху Кo Чжи 胡适之, Цянь Сюань Тун 钱玄同, Лю Бань Нун 刘半农, Фу Си Нянь 傅斯年 та інші молоді 
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літератори боролися за розвиток нової літератури (в тому числі і драматургії). Так, їх ній запеклий наступ проти старої 
драматургії (акцент робився на пекінській опері) відображено в статтях революційного журналу «Нова молодь». Вони 
хотіли повністю відкинути всі принципи китайського традиційного театру і перейняти методи західних драматургів в 
нових постановках.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Питання дослідження традиційної і класичної китайської драми розгляда-
лись українськими вченими Т. Андрущенко, О. С. Воробей, М. О. Война, Т. В. Демчук, Н. С. Ісаєвою, Н. А. Кірносовою 
Однак малодослідженим на сьогодні є питання на основі різних теорій.

Метою статті є – аналіз традиційної і класичної китайської драми та розмовної драми на основі різних теорій.
Виклад основного матеріалу. Однією з найбільших тематичних груп класичної драми складають п’єси, присвячені 

історіям кохання. Важливо зауважити, що тема кохання була добре розроблена попередньою літературною традицією. 
Чи не вперше ця тема була піднята ще у «Шицзіні» (诗经) – найдавнішому поетичному пам’ятнику, в якому представлені 
різноманітні ліричні пісні. У «Шицзіні» (诗经), як зазначав ще В. П. Васильєв, «ми бачимо і пісні любовні, пісні дівчини, 
яка бажає вийти заміж, пісні коханця, зачарованого своєю милою, призначення побачення, скарги покинутої дружини, ще 
більш скарги розлучених подружжя, коханців, родичів» [8, с. 457]. Однак при всій різноманітності ліричних пісень «Шиц-
зін» (诗经) можна виділити одну загальну для них усіх рису: жінка постає перед нами рівноправною людиною, наділеною 
не тільки фізичною красою, але і високими моральними чеснотами. Пісні «Шицзін» створювалися в різний час і в різних 
місцевостях. Тому не дивно, що і становище жінки відбивається в них по-різному. В цілому між образами дівчини-коханої 
і жінки-дружини існує значна різниця, що відображає, природну відмінність між становищем дівчини і заміжньої жінки. 
Так, наприклад, у піснях основна увага звертається на моральні та етичні гідності дружини: вірність чоловікові, вміння 
господарювати у будинку. Тему кохання продовжували і далі наприклад у хуабенях (话本) існувала тематична класифіка-
ція, де вирізняється група чуаньці (传奇) – це любовні історії між земними чоловіком та жінкою (на противагу любові до 
неземних красунь і жінок-тіней у групі повістей яньфен (烟风)). У хуабенях показували, що кохання це є природа людини. 
Цю тему і продовжує Ван Шифу у п’єсі «Західний флігель», де він показує кохання, але не просте, за нього потрібно бо-
ротися. Також звертає увагу на жінку, що всупереч традиціям готова боротися за своє право на щастя.

Любов і ревнощі служниці Янь-янь – така тема ліричної комедії «Гармонія вітру і місяця» («Хитра служниця»). По-
вністю віддавшись любові до знатного юнака Янь-янь посміла вступити в суперництво зі своєю молодою господинею 
і досягла – з точки зору тодішніх звичаїв – успіху, ставши другою, після господині, дружиною коханого. Це не єдиний 
приклад сюжету про кохання людей, що стоять на різних щаблях станової драбини. У «Павільйоні Багряного хмари» Ши 
Цзюньбао, як і в згадуваній південній п’єсі «Помилка знатного юнака», нащадок шляхетного прізвища «опускається» не 
лише до захоплення акторкою з мандрівної трупи, але і до опанування цією «низькою» в очах суспільства професією. Так 
на сцені відбувалася «реабілітація» акторського ремесла, яка повною мірою здійсниться в Китаї лише у XX ст.

Найчастіше в ролі закоханих виступають «рівні». Багато п’єс («На скакуні біля огорожі» Бо Пу白朴, «Цюйцзянский 
ставок» Ши Цзюньбао, «Покинута гончарня» Ван Шифу王实甫) побудовано за однією схемою: благородний, але бідний 
студент закохується в знатну дівчину або відому співачку (бути співачкою, тим більш високого класу, в ті часи не вважа-
лося негожим) і домагається взаємності. Найбільш значним у цій групі п’єс і в юаньської драматургії в цілому був твір Ван 
Шифу «Західний флігель», який вирізняється великими розмірами (5 частин по 4 дії в кожній), поглибленою розробкою 
образів і поетичною досконалістю. Літературним джерелом «Західного флігеля» була однойменна оповідь чжугундяо 
Дун Цзеюаня, яка своєю чергою інтерпретувала сюжет танської новели Юань Чжена元镇(779-831) «Повість про Ін-ін». 
У процесі переробок розповідь зазнала зміни і з історії про короткий любовний зв’язок, що супроводжувався мораліза-
торством домостроївського зразка, перетворився на гімн любові, що бере верх над заборонами і майновою нерівністю. 
Найбільша роль у цій трансформації належить Дуну. У Ван Шифу, який надав сюжету остаточний вигляд, любов студента 
Чжана до Ін-ін, дочки першого міністра, перемагає опір матері дівчини, і не стільки завдяки винахідливості юнаки, що 
визволив матір і доньку з біди, скільки внаслідок сміливості і любові самої Ін-ін та наполегливості її жвавої служниці. 
Відхід від деяких феодальних етичних норм – покори старшим, дівочого самітництва, шлюбу за змовою – знаменує прояв 
життєствердної моралі, що закликає «всіх закоханих Піднебесної» за прикладом героїв домагатися щастя. Затвердження 
домінанти почуття і оспівування радостей любові зробили «Західний флігель» в очах догматиків різних століть синонімом 
пороку, хоча насправді п’єса витончено-цнотлива навіть у найвідвертіших сценах.

Герої змальовані традиційними для зображення закоханих фарбами, однак набагато детальніше, ніж зазвичай у юань-
ській драмі. Ван Шифу з тонкими нюансами передає їх настрої, переходи від надії до розпачу. Новаторські риси ще різ-
кіше виражені у фігурах служниці Хун-нян і неортодоксального ченця Гуейміна – поборника справедливості, молодця, 
ненажери і противника обрядів. Ван Шифу вважають майстром школи «прикрашання», яка була, поряд з «натуралістич-
ною», однією з головних течій в юаньській драмі. Для «прикрашеного» стилю характерна велика кількість вишуканих епі-
тетів, часте використання літературних цитат і натяків, обробка стилю. Послідовники «натуралістичної» школи, першим 
серед яких варто назвати Гуань Ханьціна, частіше використовували живу народну мову, вульгаризми, чим домагалися 
експресії. Слід зауважити, що в китайській критиці зазвичай ототожнюють школу «прикрашання» з романтичними й арис-
тократичними тенденціями, а «натуралістичну» – з реалістичними та фольклорними. Однак таке ототожнення виглядає 
досить спрощеним. Цьому суперечать, з одного боку, «Західний флігель», а з іншого – багато анонімних п’єс, сповнених 
феодальних забобонів, але написаних у «натуралістичній» манері.

Найпоширенішими конфліктами любовних драм можна назвати такі: «державна діяльність – приватне життя» та «ко-
хання – обов’язок»,далі розвиток колізій та конфліктів у любовній тематиці бачимо у розмовній драмі,які будувались на 
певних історичних умовах.

Китайська традиційна драматургія до ХХ століття не знала таких термінів, як «романтизм», «реалізм» або «натура-
лізм». Познайомившись з п’єсами китайських драматургів, європейці визначили традиційну китайську драму, власне, як 
романтичну. В першу чергу, для класичної китайської драми притаманні були героїчні (або героїчно-історичні) і роман-
тичні міфи та сюжети, форма яких вирізнялася традиційністю і вишуканістю. Але не можна проводити чітку паралель 
між західною романтичною драмою та китайською класичною. Що ж змусило західних літературознавців зробити такий 
висновок? Китайська традиційна драма виводить на сцену не індивідуальності, а твердо усталені типи, яким присвоюєть-
ся відповідний костюм, грим або маска, рухи тіла, манера говоріння та співу. В європейській романтичній драмі акцент 
робився на соціальних конфліктах та створенні соціально-типових образів. Так, головний герой у романтичній європей-
ській драмі – це одинокий, чутливий, гірко розчарований персонаж. Китайська класична драма переповнена умовностя-
ми, варто актору зробити один єдиний рух, як уява глядача намалює решту – це так званий ефект «спільного творіння з 
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аудиторією». Китайська драма в своїй основі музична, проте містить діалоги, монологи, акробатику та танці. Сюжет п’єси 
передається в діалогах, а переживання героїв – в аріях. Романтична європейська драма, в свою чергу, вирізняється емо-
ційною експресією головних героїв, домінантою в сценічному мистецтві вважається людина та її духовний світ [1]. Отже, 
європейські драматурги визначили такі основні характеристики, які єднають китайську традиційну драму та європейську 
класичну драму першої половини XIX століття: 1) тематика тяжіє до фольклору, історії, міфології; 2) акцент робиться на 
створенні типового героя; 3) увага приділяється переживанням та внутрішньому світу героя.

Незважаючи на значні відмінності, саме ці основні спільні риси визначили китайську традиційну драму як романтич-
ну. Однак, китайські драматурги, познайомившись з європейськими літературознавчими студіями, починають досліджу-
вати китайське традиційне театральне мистецтво. Юй Шан Юань 余上沅 порівняв китайське драматичне мистецтво з віль-
ним стилем китайського живопису. У 1929 році він закінчив книгу «Оцінка музичної китайської драми», де дав пояснення 
ідейній складовій китайської драми: «Мистецтво нової доби як європейське, так і китайське кардинально змінилося – воно 
тепер поєднує в собі риси як західного, так і східного. Якщо говорити загалом про західне мистецтво, то воно вважається 
реалістичним, а китайське – романтичним». [12, с.76]. Дослідник вважав, що китайська класична драма – це «справжнє, 
чисте мистецтво, без будь-яких впливів з боку інших мистецтв»: «Якщо Ви взялися досліджувати один з видів мистецтв, 
то не можна ігнорувати інші; особливо тоді, коли Ви досліджуєте драматичне мистецтво. В Китаї найбільш розвиненими 
видами мистецтв, які вважаються власне китайськими, є каліграфія та китайський живопис. В інших видах мистецтв, 
таких як поезія, драма, застосовуються такі ж засоби, як і в каліграфії, що, в свою чергу, веде до чистого, справжнього 
мистецтва, не змішаного з будь-яким іншим. <...> На сцені китайського театру не лише сідлання коня, наприклад, але й 
всі інші дії сповнені мистецьким перетворенням, яке забарвлює повсякденне життя та реальність. Варте уваги й те, що це 
не можна назвати просто рухами, це танок, що і робить китайську драму чистим мистецтвом» [4, с. 70–71]. Юй Шан Юань 
余上沅 намагався знайти та обґрунтувати основу ідейної складової китайської драми. Так, до 30-х років ХХ ст. поняття 
про ідейну складову китайської національної драми стало зрозумілим майже для всіх китайців. Це, в першу чергу, було 
зроблено завдяки корифею пекінської опери Чен Ян Цю 程砚秋 3. В січні 1932 року Чен Ян Цю 程砚秋 разом із заступ-
ником директора Нанкінського науково-дослідного інституту китайської драми відвідали Радянській Союз, Німеччину, 
Францію та інші європейські країни з метою глибше дослідити питання драматичного мистецтва. За рік пошуків та дослі-
джень побачила світ книга під назвою «Письмовий звіт про поїздку до Європи з метою дослідження драми та її музичного 
супроводу». В цій роботі він висвітлює думку одного французького драматурга про те, що китайська традиційна драма: 
«напрочуд цінне, сповнене ідеалістичних ідей, мистецтво гри на сцені» [6, 208]. Так, завдяки європейським драматургам 
китайське традиційне театральне мистецтво, яке представляли Мей Лань Фань, Чен Ян Цю та інші, стали вважати роман-
тичним. П’єси Мей Лань Фаня 梅兰芳 та його послідовників відносяться власне до романтичної драматургії [4]. 12 серпня 
1981 року на двадцятій пам’ятній річниці, присвяченій Мей Лань Фаню 梅兰芳, Хуан Цзо Лінь 黄佐临 в газеті «Жень Мін 
Жі Бао» опублікував статтю «Порівняння театральних систем Станіславського, Брехта та Мей Лань Фаня», де ще раз чітко 
вказав на те, що китайська національна драма – це, в першу чергу, романтична драма: Проте логічна, систематизована 
теорія китайської національної драми та обґрунтування її ідеалістичності з’явилися лише у 60-х роках ХХ століття. У 1962 
році відомий режисер Хуан Цзолінь 黄佐临 став організатором конференції «Розмовна драма, опера та дитячі вистави в 
Китаї»; після чого у його статті «Огляд китайської драми» вперше вказується на три форми зображення в китайській дра-
мі: 1) романтична; 2) реалістична; 3) романтично-реалістична.

Романтичною вважалася, як ми вже вище розглянули, китайська традиційна драма. Реалістична драма – це повністю 
перейнята, західна драма реалістичного напрямку, основними рисами якої були: 1) відтворення цілісної картини життя 
на сцені; 2) історична достовірність обставин, характерів та героїв; 3) акцент на сучасності (більшою мірою на злободен-
ності)» [12].

Розмовна китайська драма, основана на реалістичній європейській драмі, але містить в собі елементи романтичного 
традиційного театру. Це можна побачити на прикладі драматичних творів Лао Ше «Чайна», «Вус дракона», «Перлина 
Фан», в трилогії Цао Юя «Гроза», «Світанок», «Дике поле», а також в історичних п’єсах Тянь Ханя. Як ми бачимо, під 
впливом західного театрального мистецтва китайська драматургія у ХХ столітті почала кардинально змінюватися. Але, 
звичайно, повністю замінити китайську традиційну драму європейською було неможливо, тому в середині ХХ сторіччя 
відбувається синтез китайського та західного театрів. Європейська реалістична драма, потрапивши на терени Китаю на 
початку ХХ століття, була адаптована для китайського глядача.

Ця адаптація тривала декілька десятків років і завершилася поєднанням китайського романтизму і західного реалізму, 
але на основі європейського реалізму. Китайські драматурги звернулися до національного театру з метою набуття захід-
ним реалізмом рис східного романтизму і, таким чином, стали більш зрозумілими та близькими для китайського глядача.

У студіях різних дослідників (Б. Еберштейн, В. Сорокін, Б. Ріфтін) традиційна китайська драма визначається власне як 
романтична, пізніше і самі китайці звернулися до теоретично зрілої та більш інтернаціональної європейської термінології. 
Китайські драматурги (Чжан Хоуцзай (张厚载), Юй Шанюань (余上沅.), Чен Янцю1 (程砚秋) та ін.), познайомившись з 
європейськими літературознавчими студіями, пристають до думки про природу китайського традиційного театрального 
мистецтва як романтичного. Вперше цю думку висловив Чжан Хоуцзай на початку ХХ ст. у своїй праці «Розуміння ви-
кривленого образу» [8]. Пізніше Юй Шанюань детальніше обґрунтував її у 20-ті роки ХХ ст. У 1929 році він закінчив кни-
гу «Оцінка музичної китайської драми», де зазначив: «Мистецтво нової доби, як європейське так і китайське, кардинально 
змінилося – воно тепер поєднує в собі риси як західного, так і східного. Якщо говорити загалом про сучасне західне мисте-
цтво, то воно вважається реалістичним, а традиційне китайське – романтичним» [12]. Він вважав, що китайська класична 
драма – це «справжнє, чисте мистецтво, без будь-яких впливів з боку інших мистецтв» [12] На користь романтичної при-
роди китайської драми говорить і її символізм. Китайська драма сповнена умовностями, алюзіями, прихованим змістом 
та символічним значеннями речей. риси китайської традиційної драми та європейської романтичної драми: 1) тематика 
тяжіє до фольклору, історії, міфології; 2) акцент робиться на створенні усталеного образу героя; 3) увага приділяється 
переживанням та внутрішньому світу героя; 4) ідеалізм у філософії (у світоглядному аспекті конфуціанство та даосизм є 
ідеалістичними, оскільки небо і духи проголошуються джерелом законів природи і суспільства). 

Засновниками поетизованої драми стали Тянь Хань та Ґо Можо, але процес формування і розвитку п’єс у цьому жан-
ровому різновиді став можливим завдяки творчості Цао Юя та Ся Яня (夏衍). В основу поетизованих драм лягло ліричне 
життя нижчих та середніх класів суспільства тієї доби. Твори Цао Юя та Ся Яня пронизані почуттями, а серед сірого 
повсякдення реальності завжди можна побачити промінь надії. Хоча у п’єсах Ся Яня дуже часто описуються не добропо-
рядні люди та їхнє безпосереднє, сіре, непримітне життя, але, як підкреслює сам автор, «коли відкриваєш очі – бачиш, що 
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виходу із ситуації немає, а коли очі прикриєш, то начебто здається, що можеш ще пручатися і з’являється могутня сила та 
бажання далі жити» [12]. Ліризм реалістичних п’єс бере свій початок у романтизмі. В Китаї він отримав назву поетичний 
реалізм (诗意真实) і знайшов своє відображення у поетизованих драмах Цао Юя. 

Для поетизованих драм характерне використання художніх образів із китайської традиційної лірики. Образ з’являвся 
у певній ситуації, під час певних дій героя, ставав елементом пейзажу; будучи описаним досить реалістично, мав багато-
пластовий підтекст. Л. Мельнікова вважає, що «романтики зображували природу через призму особистого, суб’єктивного 
сприйняття настрою. Автора цікавив не стільки сам предмет зображення, скільки внутрішній світ героя, який був вираже-
ний через пейзаж» [2, с. 3]. Варто зазначити, що у творах китайських драматургів 30-х – 50-х років «реалістичні картини 
природи, що виявляють у ній головні, суттєві, психологічні співвіднесення з внутрішнім світом автора та емоційним 
станом героя» [2, с. 4] відповідають способу зображення пейзажу у романтиків.

Для китайської традиційної драми характерною є тема кохання, деталізована вираженням почуттів головних геро-
їв. У 30-40 рр. ХХ ст. Цао Юй у реалістичну розмовну драму вплітає сюжетну лінію людських переживань, зазвичай, 
пов’язаних із нероздільним, нещасливим або нездійсненним коханням. В такий спосіб письменник на тематичному рівні 
посилює палітру почуттів, певною мірою поетизує жорстоку й прагматичну реальність.

У п’єсі «Пекінці» змальоване життя сім’ї, яка зав’язла у пережитках минулого: показується, як феодальна система 
руйнується на очах. Тема нездійсненного кохання у п’єсі «Пекінці» лунає на тлі збідніння та розорення багатої родини. 
Цзен Веньцін та Суфан кохають один одного, проте не можуть поєднати свої серця. Тема кохання двох молодих людей 
проходить лейтмотивом через весь твір. П’єса «Дикі землі» – це звичайна історія про помсту селянина, але у п’єсі Цао Юя 
цей сюжет відображений не так просто як звучить: в умовах антияпонської війни ми бачимо, що душа звичайного селя-
нина переповнена пережитками феодального суспільства, які давлять на нього та отруюють його світобачення. Він мріє 
помститися за свої нещастя і повернути кохану дівчину. Задум наступної п’єси «Світанок» (1935 р.) народився з роздумів 
про те, що «сонце встало, темрява залишилася позаду, але нам сонячне проміння не потрібно, нам треба спати» [7]. Такі 
задумливі, ліричні настрої драматурга пізніше під його пером переросли у конкретні сценічні образи. А незабаром після 
публікації п’єси «Світанок» Є Шентао написав статтю під назвою «Насправді це також поезія», в якій вказав, що у п’єсі 
«Світанок» захований у прозі ліризм змушує читача відчутита зрозуміти п’єсу не розумом, а серцем: «стиль Цао Юя та-
кий, що хоча він пише у драматичному жанрі, насправді це – лірика» [7]. П’єси Цао Юя відображають соціально-побутові 
проблеми китайців і сповнені глибокими переживаннями, що відповідає тематиці китайської класичної драми.

Ще одна п’єса, де почуття героїв переплелися на тлі робітничого руху – це п’єса «Гроза», опублікована у 1934 році в 
«Літературному журналі» («文学季刊»), а у 1935 році була поставлена аматорською театральною трупою Шанхайського 
університету. П’єса «Гроза» Цао Юя – один з найкращий зразків театрального процвітання наполовину європеїзованого 
Китаю, який водночас бореться із впливом Заходу та власним минулим. Ідеї Цао Юя не були революційними, драматург 
краще відчував та описував те, проти чого він виступав, аніж те, що він підтримував. Він розумів, що пережитки минулого 
не можна більше підтримувати і захищати, але не знав, чим треба їх замінити [6, с. 35–37].

Отже, одним з головних місць тематичної парадигми як традиційної драми та к і розмовної посідала любовна драма, 
що була покликана розкрити чуттєву сторону людської натури як природний компонент. Традиційна драма представляла 
варіанти вирішення актуального конфлікту «кохання – обов’язок», та найпоширеніших конфліктів: «державна діяльність 
– приватне життя» та «кохання – обов’язок». В розмовну ж драма вплітають сюжетну лінію людських переживань, зазви-
чай, пов’язаних із нероздільним, нещасливим або нездійсненним коханням. В такий спосіб письменник на тематичному 
рівні посилює палітру почуттів, певною мірою поетизує жорстоку реальність.

Отже, ми бачимо що традиційна китайська драма (як літературне явище, так і сценічне мистецтво) сформувалося до-
сить пізно – в ХІ-ХІІІ ст. і, довгий час залишалася відмежованою від усіляких зовнішніх впливів. Лише у XX ст. китайські 
критики та теоретики драми стали вивчати концепції західного театру та реформувати власний. Жанрова диференціація 
драматичних творів. Чітке розмежування в теорії західної драми трагедії й комедії стало основою для формування жанро-
вої диференціації, а також особливостей суспільної та повчальної ролі театру. Теорія драми в Китаї традиційно акцентує 
на гармонізації внутрішнього змісту не виділяючи при цьому формальних ознак трагедійного чи комічного дійства, на 
відміну від західного театру, де принцип наслідування переносить акцент на гармонізацію зовнішньої форми. Тому, за 
думкою китайського дослідника, жанрова диференціація для китайського театру була не такою важливою, як для євро-
пейського, хоча повчальна роль цього мистецтва в цілому була однаково визнана і на Заході, і в Китаї. Вже сформовані 
традиційна китайська драма та розмовна драма на основі даних теорій і були сформовані. І як в будь якій драмі чи то 
західного зразка чи східного тема кохання не є винятком, ми бачимо бурхливий розвиток даної тематики.

Висновок. Таким чином. традиційна китайська драма представляла конфлікт, що був дуже актуальним на той час це 
«кохання – обов’язок». Тоді ж коли зі зміною суспільства ми бачимо як в розмовну ж драма вплітають сюжетну лінію 
людських переживань, зазвичай, пов’язаних із нероздільним, нещасливим або нездійсненним коханням. В такий спосіб 
письменник на тематичному рівні посилює палітру почуттів, певною мірою поетизує жорстоку реальність.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ КВАЛИТАТИВНЫХ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ  
В РЕФЛЕКСЕМАХ НАЗВАНИЙ ЧАСТЕЙ СУТОК

В статье рассматриваются особенности актуализации квалитативных значений в лексемах, ассоциативно-се-
мантически связанных с названиями частей суток. Речь идет о том, что традиционно лексико-семантические па-
радигмы формируются с учетом взаимоотношением сем, при этом часто учитываются ситуативные связи между 
предметами внеязыковой действительности, причинно-следственные и ассоциативные связи слов и т.п. Объедине-
ние собственно языкового и экстралингвистического подходов к классификации лексики позволило выделить особую 
парадигму – ассоциативно-семантическую группу, члены которой объединяются по принципу «ядро – периферия»: 
ядерные семы исходного слова (кауземы) коррелируют с периферийными семами членов парадигмы (рефлексемами). 
Подтверждением наличия ассоциативно-семантических связей между словами служит целый ряд контекстов, в 
которых кауземы и рефлексемы выступают как синтагматические партнеры. 

Исходя из этого, в статье обосновываются принципы включения лексем в состав ассоциативно-семантических групп 
с кауземами-названиями частей суток, определяется роль контекста в выявлении ассоциативно-семантических связей 
каузем с рефлексемами. Также рассмотрены факторы, влияющие на актуализацию в тексте тех или иных элементов 
значения слова. Объектом анализа выступают слова с темпоральной и квалитативно-темпоральной семантикой.

В представленной статье отмечается, что части суток характеризуются прежде всего на основе темпораль-
ных признаков, однако нельзя не принимать во внимание квалитативно-темпоральные значения, характеризующие 
тот или иной период времени, а именно степень освещенности и температуру воздуха.

В ходе исследования определен ряд лексем, которые входят в состав ассоциативно-семантических групп с кау-
земами-названиями частей суток (названия противоположных и смежных частей суток, а также ряд слов, харак-
теризующих степень освещенности и температурный режим в то или иное время суток). Выявлены контексты, в 
которых происходит актуализация темпоральных и квалитативных семантических признаков. 

Ключевые слова: ассоциативно-семантическая группа, каузема, рефлекса.

the featureS Of actualiZatiON tiMe ValueS iN lexeMeS, aSSOciatiVe aNd SeMaNtically 
aSSOciated With the NaMeS Of the day

The article investigates the features of actualization time values in lexemes, associative and semantically associated with 
the names of the day. It summarizes the principles of inclusion of lexemes in the associative-semantic groups, defines the role 
of context in identifying associative-semantic relationships of kauzema with reflexemas. Also the factors affecting the actual-
ization in the context of certain elements of the word are analyzed. The object of the analysis is the words with temporal and 
qualitative-temporal semantics.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ КВАЛІТАТИВНИХ СЕМАНТИЧНИХ ОЗНАК У РЕФЛЕКСЕМАХ НАЗВ ЧАСТИН ДОБИ
У статті досліджуються особливості актуалізації квалітативних значень у лексемах, асоціативно-семантич-

но пов’язаних із назвами частин доби. У ній обґрунтовуються принципи включення лексем до складу асоціативно-се-
мантичних груп, визначається роль контексту у виявленні асоціативно-семантичних зв’язків кауземи з рефлексема-
ми. Також розглянуті фактори, що впливають на актуалізацію в контексті тих чи інших елементів значення слова. 
Об’єктом аналізу є слова з темпоральною і квалітативно-темпоральною семантикою.

Ключові слова: асоціативно-семантична група, каузема, рефлексема.

Как известно, системность окружающего мира находит свое отражение в языке, что ярче всего проявляется на лек-
сическом уровне. Изучению лексики как иерархически организованной структуры посвящены многочисленные работы  
Ю. Д. Апресяна, Л. В. Бублейник, Р. А. Будагова, Л. М. Васильева, В. А. Звягинцева, С. Д. Кацнельсона, М. П. Кочергана, 
В. В. Морковкина, Л. А. Новикова, Л. М. Полюги, 3. Д. Поповой, Б. А. Серебренникова, А. И. Смирницкого, Ж. П. Соко-
ловской, Ю. С. Сорокина, И. А. Стернина, А. А. Уфимцевой, Ф. П. Филина, Д. Н. Шмелева и др. В них обосновывается 
системность лексики, рассматриваются принципы структурно-семантической организации лексических парадигм.

Состав лексико-семантических парадигм определяется преимущественно взаимоотношением сем, но при этом могут 
учитываться ситуативные связи между предметами внеязыковой действительности (родо-видовые отношения при выде-
лении тематических и гиперо-гипонимических групп), причинно-следственные и ассоциативные связи слов (при постро-
ении ассоциативных рядов и полей) и др. Объединение собственно языкового и экстралингвистического подходов к клас-
сификации лексики позволило Т. В. Сливе выделить особую парадигму – ассоциативно-семантическую группу (АСГ), 
которая «представляет собой совокупность лексем, обозначающих понятия, объединенные причинно-следственными 
связями и наряду с этим имеющие в семантической структуре одинаковые семы, которые находятся в особого рода отно-
шениях» [5, с. 38]. Исследователь обращает внимание на тот факт, что для членов традиционных лексико-семантических 
парадигм интегральным чаще всего выступает ядерный семантический признак, периферийные же значения являются 
дифференциальными. В ассоциативно-семантическую группу лексемы объединяются по принципу «ядро – периферия»: 
ядерные семы исходного слова (кауземы) коррелируют с периферийными семами членов парадигмы (рефлексемами). В 
свою очередь семы, представленные как ядерные в семантической структуре рефлексем, находятся на периферии семан-
тической структуры кауземы [5].

В качестве примера Т. В. Слива рассматривает ассоциативно-семантические связи членов закрытой лексико-семан-
тической группы «времена года». Мы же исследуем названия частей суток, которые, как и названия сезонов, образуют 
закрытую лексико-семантическую группу, но, в отличие от последних, еще не были объектом подобного исследования.

В нашем сознании сутки условно делятся на четыре части, соответственно обозначаемые лексемами утро («1. Часть 
суток от окончания ночи до наступления дня; время восхода солнца, рассвета» [1, с. 1407]), день («1. Часть суток от вос-
хода до захода солнца, от утра до вечера [1, с. 251]), вечер («1. Часть суток от окончания дня до наступления ночи» [1,  
с. 123]) и ночь («1. Часть суток от захода до восхода солнца, от вечера до утра» [1, с. 658]).

Перечисленные лексемы образуют контрарные оппозиции (утро – вечер, день – ночь), а также вступают в ассоци-
ативно-семантические связи друг с другом. При этом каждая из них может выступать в роли кауземы по отношению к 
остальным. Например, с утром ассоциативно-семантически связаны лексемы вечер (промежуточная часть суток наряду с 
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утром), ночь (предшествует утру), день (следует за утром), с ночью – лексемы день (основная часть суток, наряду с ночью), 
вечер (предшествует ночи), утро (следует за ночью) и т.п. Ассоциативная связь упомянутых лексем подтверждается дан-
ными ассоциативных словарей, в том числе «Русского ассоциативного словаря» под редакцией Ю. Н. Караулова [4]. Кро-
ме того, подтверждение ассоциативно-семантических связей слов находим в различных контекстах, поскольку «...текст 
является благодатным материалом... для формирования и развития ассоциативной структуры значения слова» [3, с. 96].

Как видно из представленных дефиниций, части суток характеризуются прежде всего на основе темпоральных при-
знаков, но нельзя не принимать во внимание квалитативно-темпоральные и квалитативно-предметные значения, харак-
теризующие тот или иной период времени. Так, Т. Г. Яременко в диссертационном исследовании «Русский глагол с 
эксплицированным компонентом времени: деривационная история и перспектива» уточняет семантическую структуру 
слов, обозначающих части суток. Их объединяют значения ‘время’, ‘отрезок времени’, ’часть суток’. Дифференциальны-
ми являются темпоральный признак ‘следование во времени’ (у слова день он реализуется в семах ’после утра’, ‘перед 
вечером’, ’от восхода солнца’, ‘до захода солнца’, ‘делится на части’, ‘две половины’; у слова вечер – ‘конец дня’, ’после 
дня’, ‘перед ночью’, у слова ночь – ‘от вечера до утра’, ‘от захода до восхода солнца’; у слова утро – ’после ночи’, ‘перед 
днем’, ‘начало дня’) и квалитативно-темпоральные ‘степень освещенности’ (у слова день реализуется в семах ’солнце’, 
‘свет’, ‘самая светлая часть суток’, у слова вечер – ’свет’, ‘света меньше, чем днем’, ’темнота’, у слова ночь – ’отсутствие 
света’, ’темнота’, ‘самая темная часть суток’, у слова утро – ’свет’, ’более светлое, чем ночь, время суток’, ‘света меньше, 
чем днем’) и ‘температурный режим’ (у слова день реализуется в семах ‘тепло’, ‘тепла больше, чем ночью’, ‘тепла боль-
ше, чем утром’, у слова вечер – ‘тепла меньше, чем днем’, ‘тепла больше, чем ночью’, у слова ночь – ‘тепла меньше, чем 
вечером’, ‘тепла меньше, чем днем’, ‘самая холодная часть суток’, у слова утро – ’более теплое, чем ночь, время суток’, 
‘тепла меньше, чем днем’). Прагматические признаки выделяются в рассматриваемых словах в связи с жизнедеятельно-
стью человека (у слова день реализуется в семе ‘время работы’, у слова вечер – ‘праздность’, ‘легкая физическая работа’, 
у слова ночь – ‘сон’, ‘отдых’, ‘особый вид работы’, у слова утро – ‘начало физиологической и социальной активности 
человека’) [6]. Актуализация тех или иных сем в структуре упомянутых лексем зависит от контекста. В данной статье 
рассмотрены условия актуализации квалитативных семантических признаков названий частей суток, ее обусловленность 
ассоциативно-семантическими связями лексем. 

Как отмечалось выше, части суток традиционно характеризуются посредством темпоральных семантических призна-
ков ‘отрезок времени’, ‘следование во времени’ и т.п. Основными же квалитативными характеристиками являются степень 
освещенности и температура воздуха. Так, семантический признак ‘степень освещенности’ в лексемах утро и день пред-
ставлен семой ‘свет’, что обусловило включение в состав соответствующих АСГ рефлексем, репрезентирующих данную 
сему как ядерную: рассвет, заря; солнце, сияние, блеск, луч и т.п. Соответственно, в лексемах ночь и вечер данный признак 
представлен семой ‘темнота’, которую в качестве ядерной репрезентируют рефлексемы мрак, сумрак, сумерки, темнота, 
темень и т.п. Ассоциативно-семантическая связь каузем с рефлексемами подтверждается многочисленными примерами: 
Моя прекрасная Людмила, По солнцу бегая с утра, Устала, слезы осушила /Пушкин/, Но мир златое дня светило Слепя-
щим блеском озарило /Тютчев/, Под свинец, наползающий к вечеру мраком, будет много еще мне отпущено в жизни грехов 
/Блок/, Тьма теплой августовской ночи, еле видны тусклые звезды, кое-где мерцающие в облачном небе /Бунин/.

Посредством признака ‘температурный режим’ с кауземами семантически связаны рефлексемы тепло, жара, про-
хлада, свежесть, холод, заморозок, утренник и т.п. В пределах данного признака релевантными часто становятся граду-
альные значения ’менее холодный, чем ночь’, ’более холодный, чем день’ (утро и вечер) и ’самая холодная часть суток’ 
(ночь), ’самая теплая часть суток’ (день): Веет утро прохладой степною /Бунин/, Росистый вечер дышал упоительной 
прохладой /Лермонтов/, Ей было только четырнадцать лет, но это было уже разбитое сердце, и оно погубило себя, 
оскорбленное обидой, ужаснувшею и удивившею это молодое, детское сознание, залившею незаслуженным стыдом ее 
ангельски чистую душу и вырвавшею последний крик отчаяния, не услышанный, а нагло поруганный в темную ночь, во 
мраке, в холоде /Достоевский/, Томительно жаркий день только что отступил, жара ослабела /Каверин/.

Значимость квалитативных семантических признаков в семантической структуре названий частей суток подтвержда-
ется также рядом примеров, в которых происходит коммуникативная замена рефлексем кауземами, при этом в последних 
релевантными становятся не темпоральные, а квалитативные значения. Так, сема ‘свет’ актуализируется в лексемах утро 
и день: Уж утро хладное сияло на темени полнощных гор /Пушкин/, Утро красит нежным светом…Стены древнего 
Кремля /Лебедев-Кумач/, И утро блещет багряницей /Фет/, Чуть утро осветило пушки. И леса синие верхушки – Фран-
цузы тут-как-тут /Лермонтов/; Горы, степи и поморья День чудесный осиял /Тютчев/, чему способствует использование 
синтагматических партнеров – глаголов, обозначающих свечение (сиять, блистать, осветить). В данных примерах про-
исходит замена кауземами рефлексемы солнце: солнце сияло, солнце осветило пушки и т.п.

Сема ‘отсутствие света’ актуализируется в лексемах вечер и ночь в случае, когда они используются в метафорическом 
значении для обозначения темноты, мрака: Улица была пуста, и вечер понемногу окутывал её своей мягкой тенью /Горь-
кий/, Сомненья прочь уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон /Окуджава/, Мужественное решение 
– благородно уйти в ночь, не взяв даже пиджака, теперь казалось идиотским /Акунин/, Мартовская ночь, облачная и 
туманная, окутала землю /Чехов/.

Гораздо реже в названиях частей суток актуализируется признак ‘температура воздуха’: Утро лучами согрело восток /
Самойлов/, Ночь охладила разгоряченную охотой кровь /Шакилов/. Как и в приведенных выше примерах, актуализации ква-
литативного признака в темпоральных лексемах способствует семантика синтагматических партнеров согреть, охладить.

При совместном использовании в контексте названий частей суток релевантными обычно становятся собственно тем-
поральные значения, например ‘часть суток’: Я сегодня не помню, что было вчера, По утрам забываю свои вечера, В белый 
день забываю огни, По ночам забываю дни /Блок/, Пусть утро, вечер, день и ночь – Сойдут – лучи в окно протянут: Сой-
дут – глядят: несутся прочь. Прильнут к окну – и в вечность канут /А. Белый/. Кроме того, использование в одном контек-
сте антонимичных лексем может способствовать актуализации семантических признаков ‘протяженность, следование во 
времени’. Так, сочетание с утра до вечера используется в значении ’в течение дня’, ’целый день’, а выражение с вечера до 
утра – в значении ’ночью’, ’целую ночь’ (С утра и до вечера Роберт был с Анной, с вечера до утра – с Инной /Акунин/). 

Использование в одном контексте с кауземой рефлексем, обозначающих смежные части суток, также способствует 
актуализации темпорального признака ‘следование во времени’: Ночь пройдет – наступит утро ясное /Энтин/, И день 
сменит утро, неся благодать /Вашина/, После светлого летнего дня наступил ясный и тихий вечер /Тургенев/, Вечер 
перешел в ночь… /Акунин/ и т.п. Этому, в частности, способствует использование глаголов с семантикой начала (насту-
пить, сменить) либо прекращения бытия (пройти, смениться, перейти).
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Особое внимание следует обратить на лексемы рассвет («1. Время суток, когда начинает светать; начало утра» [1, 
с. 1096]) и закат («1. Заход за линию горизонта (о солнце, реже о других светилах). || Время захода солнца» [1, с. 325]). 
Очевидна правомерность отнесения данных лексем к семантическому полю времени: в их дефинициях эксплицирована 
сема ‘время’. Кроме того, данные лексемы входят в ЛСГ «часть суток», обозначая время суток, когда восходит / заходит 
солнце, а также вступают в меронимические (рассвет – часть утра, закат – часть вечера) и ассоциативно-семантические 
отношения с лексемами утро и вечер (семы ‘рассвет’ и ‘закат’ представлены как периферийные в структуре последних). 

Темпоральные значения ‘часть утра / вечера’ становятся релевантными при совместном употреблении слов рассвет и 
закат с лексемами, обозначающими части суток, прежде всего с кауземами утро и вечер: И миражами они своими восхи-
щены – до тех пор, пока не настанет утро, рассвет и все опять водворится на свои прежние места /Адамович/, Пока 
дети так говорили и утро подвигалось все больше к рассвету, борина Звонкая наполнялась птичьими песнями, воем, 
стонами криком зверьков /Пришвин/; Закат окончил летний теплый вечер /Шатунов/, Я помню... Ночь кончалась, Как 
будто таял дым. И как она смеялась Рассветом голубым /Брюсов/, Стог принимает на закате Вид постоялого двора, 
Где ночь ложится на полати В накошенные клевера /Пастернак/.

Однако гораздо чаще при совместном использовании упомянутых рефлексем с кауземами происходит актуализация 
квалитативно-темпорального значения ‘состояние неба во время восхода / захода солнца’, при этом в кауземах на первый 
план выступает значение ‘время восхода / захода солнца’: Но утром, под ласкою теплой рассвета, Она [Богиня] трепе-
тала, любовью согрета /Бальмонт/, Колыбель золотого рассвета, Удивления миру, что утром дано /Цветаева/, Гаснет 
вечер, скрылось солнце, Лишь закат краснеет /Бунин/, Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, 
что била горячей струей из разорванной груди Данко /Горький/, В начале апреля, в прохладный вечер, когда закат уже 
потух и зеленовато-линялое небо светилось фосфорическим светом, не бросая теней, Даша возвращалась с островов 
пешком /А. Толстой/. Актуализация квалитативных признаков ‘окрашенность’, ‘освещенность’ происходит благодаря 
использованию синтагматических партнеров, относящихся к семантическим полям цвета и света: цветообозначений и 
производных от них слов, лексем луч, потухнуть, разгореться, сверкать и т.п.

Таким образом, в рефлексемах рассвет и закат в зависимости от контекста релевантными могут быть как темпораль-
ные (‘часть суток’, ‘часть утра’, ‘часть вечера’), так и квалитативные (‘освещенный’, ‘окрашенный’) значения, при этом и 
те, и другие эксплицированы в словарных дефинициях лексем. 

В результате исследования мы определили ряд лексем, которые входят в состав ассоциативно-семантических групп 
с кауземами-названиями частей суток. Это, прежде всего, названия противоположных и смежных частей суток, а также 
ряд слов, характеризующих период времени, обозначаемый кауземой (степень освещенности и температурный режим в 
данное время суток). В зависимости от контекста в них могут актуализироваться как темпоральные, так и квалитативные 
семантические признаки. Актуализация темпоральных значений чаще происходит при совместном использовании на-
званий частей суток. Актуализации квалитативных признаков способствует использование в качестве синтагматических 
партнеров лексем, принадлежащих к семантическим полям цвета и света. Кроме того, потенциальные квалитативные 
значения могут актуализироваться и в кауземах в случае их использования в метафорическом значении при коммуника-
тивной замене рефлексемы. 

В перспективе планируется исследование рефлексем названий частей суток с ядерным семантическим признаком ‘со-
стояние человека’.
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ПОТЕНЦІАЛ ПРАГМАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛАБКОЇ КРИТИКИ  
В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ СТАТТІ

Статтю присвячено розгляду прагматичних характеристик слабкої критики в науковій статті – провідному 
жанрі англомовного наукового дискурсу. Детально описано критерії для встановлення відповідності конкретного 
критичного зауваження тому чи іншому прагматичному типу критики. Встановлено, що слабка критика акту-
алізується непоширеними, безособовими критичними зауваженнями, де негативна оцінка реалізована імпліцитно 
чи експліцитно лексико-граматичними засобами та зазвичай присутні маркери мітигації. Представлено кількісний 
аналіз використання слабкої критики в наукових статтях з 10 гуманітарних дисциплін.

Ключові слова: англомовний науковий дискурс, жанр, стаття, критика, критичне зауваження, прагматичний 
тип, прагматичні характеристики, слабка критика.

pOteNtial Of pragMatic featureS Of WeaK criticiSM iN reSearch articleS iN eNgliSh
The article deals with pragmatic features of weak criticism in research articles treated as the main genre of English-

language scientific discourse. The issue has been studied in a corpus of 350 English-language research articles in Anthropol-
ogy, Economics, Education, History, Law, Linguistics, Literature, Political Science, Psychology and Sociology. The methods 
used in the research include definitive, component, text, text-interpretation, pragmatic-functional, quantitative analysis as 
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well as cognitive-discursive interpretation method. The article describes criteria used to refer a critical remark to any given 
pragmatic type of criticism in research articles in English. These include formal features of critical remarks (extendedness / 
unextendedness of a critical remark), content features (belonging of a critical remark to a personal / impersonal type), means 
of negative evaluation (explicit (lexical or lexico-grammatical) means of negative evaluation or implicit means), presence / 
absence of mitigation devices and boosters. It has been found out that weak critical remarks are unextended, impersonal, and 
contain implicit or explicit lexico-grammatical means of negative evaluation. The study has shown that in most weak critical 
remarks negative evaluation is carried out with explicit lexico-grammatical means. The results obtained have indicated that 
the percentage of weak critical remarks in research articles depends on a particular academic discipline. The study shows 
that research articles in Linguistics, Economics, Psychology, Anthropology, Sociology and Law contain more weak critical 
remarks than research articles in Literature, Political Science, Education and History. 

Key words: English-language scientific discourse, genre, article, criticism, critical remark, pragmatic type, pragmatic 
features, weak criticism.

ПОТЕНЦИАЛ ПРАГМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛАБОЙ КРИТИКИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ НАУЧ-
НОЙ СТАТЬЕ

Статья посвящена рассмотрению прагматических характеристик слабой критики в научной статье – ведущем 
жанре англоязычного научного дискурса. Подробно описаны критерии для установления соответствия конкрет-
ного критического замечания тому или иному прагматическому типу критики. Установлено, что слабая критика 
актуализируется нераспространенными, безличными критическими замечаниями, в которых негативная оценка ре-
ализована имплицитно или эксплицитно лексико-грамматическими средствами и обычно присутствуют маркеры 
митигации. Представлен количественный анализ использования слабой критики в научных статьях с 10 гуманитар-
ных дисциплин.

Ключевые слова: англоязычный научный дискурс, жанр, статья, критика, критическое замечание, прагматич-
ный тип, прагматические характеристики, слабая критика.

До актуальних проблем сучасного мовознавства належить дослідження англомовного наукового дискурсу [6; 9 і т. 
д.], його жанрів [2 та ін.], провідним з яких є наукова стаття [9], що містить такий важливий для розвитку наукової думки 
компонент як критику [3; 4]. 

Оскільки англомовні науковці у своїх працях не схильні до вислову жорсткої критики [7; 9], особливої уваги потребує 
вивчення саме слабкої критики, що набула значного поширення в сучасних англомовних наукових статтях.

У науковій літературі наявні розвідки, предметом дослідження яких є прагматичні характеристики критики / кри-
тичних зауважень в англомовному науковому дискурсі [4; 5; 8], втім зазначені праці видаються дещо поверховими та не 
охоплюють усієї проблематики. 

Метою даної роботи є опис потенціалу прагматичних характеристик слабкої критики в англомовній науковій статті.
Об’єкт дослідження – критичне зауваження в англомовній науковій статті, предметом аналізу виступають прагматич-

ні характеристики слабкої критики в англомовній науковій статті.
Матеріалом дослідження є 1027 критичних зауважень, відібраних з опублікованих в електронних наукових журналах 

Великої Британії та США у 2009–2011 рр. 350 статей з антропології, економіки, історії, лінгвістики, літературознавства, 
педагогіки, політології, правознавства, психології та соціології.

Методика дослідження включає дефінітивний та компонентний аналіз, текстовий аналіз, інтерпретаційно-текстовий 
аналіз та метод когнітивно-дискурсивної інтерпретації, метод прагматично-функціонального аналізу та кількісний аналіз.

Критику / критичне зауваження (КЗ) розуміємо як вербально виражене негативне ставлення автора до певного (фраг-
мента) наукового дослідження [1, с. 1].

Прагматична функція КЗ – висловлювання негативної оцінки – модифікується, тобто інтенсивність вираження нега-
тивної оцінки може бути різною, оскільки адресант КЗ має змогу варіювати своє негативне ставлення до певного аспекту 
наукової діяльності.

Наявність КЗ різного ступеню жорсткості / м’якості спричинила появу їхніх класифікацій, тобто виокремлення різних 
прагматичних типів КЗ.

У дослідженнях прагматичних характеристик КЗ, автори, як правило, виокремлюють м’яку (мітиговану) та жорстку 
(немітиговану) критику [4, с. 128; 8, с. 28–29 та ін.]. Однак, за даними нашого аналізу, прагматичний діапазон типового 
відтворення критики в англомовній науковій статті поданий модифікаціями значення негативної оцінки, що утворюють 
три типи: слабку, помірну й сильну критику (перелік характеристик, властивих таким прагматичним типам критики, як 
помірна та сильна, див. у [1, с. 12–13]). Розподіл між прагматичними типами КЗ за визначенням не може бути настільки 
чітким, як, приміром, між їхніми формальними типами, тому наявність тричастинної, а не двочастинної, як в інших роз-
відках, типології дозволяє, на наш погляд, отримати більш достовірні результати.

Визначальними критеріями для встановлення збіжності конкретного КЗ з якимось із зазначених прагматичних типів 
КЗ слугували такі характеристики, виявлені під час аналізу формальних, структурних та змістових аспектів, як: 

– поширеність / непоширеність КЗ (чим більш поширене КЗ, тим більш інтенсивним є прагматичне значення, тобто 
більший обсяг кореспондує з посиленням критики, а менший відповідно з послабленням); 

– способи вираження негативної оцінки (пряме, експліцитне вираження негативної оцінки за допомогою лексичних 
засобів є найбільш категоричним, таким, що посилює критику; дещо менш категоричним уважаємо експліцитне вира-
ження негативної оцінки за допомогою лексико-граматичних засобів, яке певною мірою пом’якшує критику; імпліцитне 
вираження негативної оцінки слугує зниженню категоричності – мітигації, а отже, пом’якшує критику);

– приналежність КЗ до особового / безособового типу (наявність прямого вербального позначення науковця, чия пра-
ця містить певну ваду / недолік кореспондує з посиленням критики; за наявності непрямого (невизначено-особовий тип) 
позначення КЗ стає менш категоричним; відсутність актуалізації науковця – об’єкта критики (безособові КЗ) пом’якшує 
критику).

Також ураховувались такі суто прагматичні характеристики, як наявність / відсутність маркерів мітигації / категорич-
ності, з яких перші орієнтовані на послаблення, а другі – на посилення критики. 

Таким чином, слабка критика в англомовній науковій статті має такі характеристики:
1) непоширеність;
2) безособовість;
3) імпліцитність або експліцитність (лексико-граматичні засоби) вираження негативної оцінки;
4) наявність маркерів мітигації.



28 Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

У результаті аналізу емпіричного матеріалу були зафіксовані КЗ, що мають повний набір цих характеристик, наприклад:
(1) Despite the relatively high precision achieved by more traditional statistical techniques, much more is needed to reach 

perfection at predicting bankruptcy. 
(2) Perhaps we should investigate these approaches further in order to produce a checklist of language functions for Indigenous 

languages as a guide for those engaged in language documentation. 
КЗ (1) та КЗ (2) відносимо до слабкого типу критики тому, що вони непоширені (КЗ (1) на формальному рівні корес-

пондує з одним простим реченням; КЗ (2) подане одним складним реченням), безособові (конкретного суб’єкта, наукова 
діяльність якого критикується, з тексту АНС реконструювати не можна – ним виступає наукова спільнота в цілому), нега-
тивна оцінка виражена імпліцитно (КЗ (1) – much more is needed to reach perfection → it is bad; КЗ (2) – we should investigate 
further → isn’t studied enough), наявні маркери мітигації (КЗ (1) – пасивний стан дієслова (is needed); КЗ (2) – прислівник, 
який виражає можливість, вірогідність perhaps).

Як зазначено вище, зареєстровано слабкі КЗ, в яких негативна оцінка виражена за допомогою експліцитних лексико-
граматичних засобів, приміром:

(3) Currently no such data is available for Dankmeijer’s index.
(4) To our knowledge, no other study has examined levels of knowledge and acceptance of biological evolution within a select 

sample of the community of educational psychologists, educational researchers, and other education professionals. 
КЗ у прикладах (3) та (4) належать до слабкої критики через те, що вони непоширені, безособові, негативна оцінка 

реалізується експліцитно за допомогою лексико-граматичних засобів (КЗ (3) – no data is available; КЗ (4) – no other study 
has examined), присутні маркери мітигації (КЗ (3) – засіб темпорального дейксису – прислівник currently; КЗ (4) – вираз, 
який вербалізує особисті сумніви автора щодо повноти його знань (to our knowledge).

Крім того, під час аналізу емпіричного матеріалу також було зареєстровано КЗ, які не містять усіх зазначених харак-
теристик слабкої критики, а зокрема не мають засобів мітигації, наприклад:

(5) Although not describing in detail the behavior patterns of the play, many ethnographic studies provide evidence for 
locomotor play such as chasing, running, climbing, jumping down, sliding, swinging and different forms of acrobatics in a wide 
range of hunting-and-gathering and agricultural village cultures throughout the world (see, e.g., Gosso, Otta, Morais, Ribeiro, and 
Bussab, 2005; Power, 2000; Smith, 1982, 2005). 

(6) However, empirical literature yields varying results. 
КЗ (5) та КЗ (6) непоширені (кожне з них на формальному рівні кореспондує з одним простим реченням), безособові, 

негативна оцінка в КЗ (5) виражена експліцитними лексико-граматичними засобами (not describing in detail), а в КЗ (6) – 
імпліцитно (yields varying results → isn’t studied enough), але маркери мітигації в обох випадках відсутні.

КЗ, що мають усі характеристики, властиві прагматичному типу слабкої критики, становлять абсолютну більшість 
(93 % від усіх реалізацій цього типу КЗ), причому в більшості з них (68,06 %) негативна оцінка виражена експліцитно 
– лексико-граматичними засобами (випадки імпліцитної реалізації негативної оцінки в КЗ, що належать до цього типу, 
складають відповідно 31,94 %).

Таким чином, частка реалізацій, де слабка критика не виявляє всіх своїх потенційних характеристик, становить лише 
7 %, причому для абсолютної більшості цих КЗ властива відсутність маркерів мітигації, як у прикладах (5) та (6).

Отримані результати засвідчують, що зосередження уваги лише на маркерах мітигації або хеджингу [4, с. 128], екс-
пліцитності чи імпліцитності вербалізації критики (актуалізації негативно-оцінного ставлення) [5, с. 80] тощо, не дає до-
статньо підстав трактувати критику як «м’яку» (у термінах цього дослідження слабку) або більш «жорстку»: у модифікації 
прагматичного значення беруть участь різнопланові характеристики КЗ, які всі разом визначають суть такої модифікації.

Загалом кількість КЗ, що об’єктивують слабку критику, складає 21,03 % від усього корпусу вибірки. Крім того, ми 
встановили, що таким дисциплінам, як лінгвістика (28,51 %), економіка (25,81 %), психологія (25,64 %), антропологія 
(22,04 %), соціологія (21,95 %) та правознавство (19,74 %) слабка критика притаманна більше. Натомість у статтях із літе-
ратурознавства (15,22 %), політології (14,95 %) та педагогіки (14,82 %) цей вид критики зустрічається помітно рідше, а в 
статтях з історії (12,82 %) показники частотності слабких КЗ найменші.

Перспективою роботи є компаративні дослідження прагматичних характеристик слабкої критики в англомовних та 
україномовних наукових наукових статтях.
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МАЛОПРОДУКТИВНІ МОДЕЛІ ТВОРЕННЯ  
ЗАКАРПАТСЬКИХ МІКРОТОПОНІМІВ БАСЕЙНУ РІЧКИ УЖА

Статтю присвячено дослідженню особливостей функціонування малопродуктивних моделей творення мікро-
топонімів басейну річки Ужа Закарпатської області; аналізуються структурно-семантичні ознаки базових назв. 
З᾽ясовано, що кількісно переважають мікротопоніми, утворені за зразком «двочленна / тричленна назва > одно-
членна / двочленна назва», «антропонім / топонім + форманти», найменшою є група онімів, що презентує модель 
«апелятив + неузгоджене означення».

Ключові слова: мікротопонім, басейн річки Ужа, малопродуктивні моделі, структурно-семантичні групи базо-
вих назв.

lOW prOductiVity iN relatiON tO creatiNg Of MicrOtOpONyMS Of Nhe uZh riVer BaSiN
The article deals with the scientific research concerning the functioning of patterns with low productivity in relation to 

creating of microtoponyms of the Uzh river basin in Transcarpathian region. It has been established a model «appelative + 
inconsistent attribute (preposition + microtoponym / anthroponym) > binomial name» which functions for a relatively short 
period of time and is often elliptical. Most of the non-elliptical microtoponyms are used to define geographic objects that have 
appeared recently. Microtoponyms based on the pattern «appelative + inconsistent attribute (anthroponym in the genitive 
case) > binomial / trinomial name» are represented by the derivatives with the suffix -ат(а) orignated from anthroponyms. 
These derivatives express the meaning of possession. It has been determined that the nominative possibilities identified ten 
microtoponymic groups organized by means of nominativization. Productivity of the model depended, primarily, on the com-
bining abilities of the preposition and potential resources of basic microtoponyms. What is more, it has been singled out the 
group of microtoponyms of the Uzh river basin which was formed following the pattern «anthroponym / toponym / microtop-
onym + formant > monomial name in singular / plural.» The analyzed group also contains the names orignated from the an-
throponyms with the following suffixes: -их-а, -ан’-а, -ôвиц′ and others. The research showed that microtoponyms which were 
based on the pattern «binomial / trinomial name > monomial / trinomial name», «anthroponym / toponym + formant» prevail 
in number. The group of microtoponyms which represents the model «appelative + inconsistent attribute» is the smallest one.

Keywords: microtoponym, Uzh river basin, low productivity in relation to creating of microtoponyms, structural and 
semantic features of basic denotations.

МАЛОПРОДУКТИВНЫЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАКАРПАТСКИХ МИКРОТОПОНИМОВ БАССЕЙНА 
РЕКИ УЖ

Статью посвящено исследованию особенностей функционирования малопродуктивных моделей образования 
микротопонимов бассейна реки Уж Закарпатской области; анализируется структурно-семантическая специфика 
базовых названий. Выяснено, что наиболее количественными являются микротопонимы, образовавшиеся по образцу 
«двочленное / тричленное название > одночленное / двочленное название», «антропоним / топоним + форманты», 
наименее – микротопонимы, представляющие модель «апеллятив + несогласованное определение».

Ключевые слова: микротопоним, бассейн реки Уж, малопродуктивные модели, структурно-семантические 
группы базовых названий.

Регіональне дослідження української мікротопонімії на сучасному етапі є особливо актуальним, оскільки дає змогу 
презентувати цілісну картину розвитку онімної системи. Мікротопонім як мовна одиниця позначає окремий географічний 
об’єкт з властивими йому ознаками (внутрішніми та зовнішніми), зв’язками з навколишньою реальністю, належністю 
певній особі чи колективу тощо. Він відображає особливості способу мислення колективу на певному етапі його історич-
ного розвитку. Проблему формування та функціонування регіональної мікротопонімії порушували у своїх дослідженнях 
В. Німчук, К. Галас, Т. Поляруш, Я. Пура, І. Чеховський, О. Михальчук, Н. Лісняк, Н. Сокіл, Л. Білінська та інші науковці, 
проте назвотвірні особливості закарпатських мікротопонімів басейну річки Ужа ще не були об’єктом ономастичних сту-
дій, що й зумовлює актуальність цієї статті.

Мета дослідження – проаналізувати структурно-семантичні особливості назв, що презентують малопродуктивні мо-
делі творення мікротопонімів басейну річки Ужа (8,22 %) [Див. Таблицю № 1].

Таблиця № 1
Малопродуктивні моделі творення мікротопонімів басейну річки Ужа

Назвотвірна модель %

«Неузгоджене означення + апелятив > 
двочленна назва» 1,46

«Двочленна / тричленна назва > одно-
членна / двочленна назва»

Номінативіти 3,21
Субстантивовані назви у ґенітивній формі 0,56

«Антропонім / ойконім + формант» 2,99
Усього 8,22

«Апелятив + неузгоджене означення (прийменник + мікротопонім / антропонім) > двочленна назва». Неузгоджене 
означення, виражене сполученням прийменника із власною назвою, є еквівалентом відповіді на питання де? Названа 
модель функціонує відносно короткий час і дуже часто зазнає скорочення, тобто еліптизується. Трикомпонентних мікро-
топонімів, які ще не зазнали еліптизації, у мікротопонімії Ужанщини відносно небагато. У науковій літературі такі при-
йменникові конструкції називають номінативно-прийменниковими, оскільки вони мають «структурну формулу» зразка 
«іменник (прикметник) у називному відмінку (у формі однини чи множини) + прийменник + іменник у непрямому від-
мінку», яка може змінювати порядок розташування першого та третього компонентів [3, с. 25–26]. З. Т. Франко, класи-
фікуючи гідроніми з прийменниковими конструкціями, виокремлює три групи таких «гідроструктур»: 1) «з першою по-
зицією, коли гідротермін передує обставині (Річка від Кузні)»; 2) «з другою позицією, коли гідротермін вживається після 
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обставини (З Бабцівки Потік)»; 3) «з нульовою позицією, коли гідротермін пропущений і тільки домислюється умовно (З 
Йорданівки) [7, с.12]». 

Більшість нееліптизованих мікротопонімів уживається на позначення географічних об’єктів, які з’явилися порівняно 
недавно. Це переважно назви мостів, доріг, рідше потічків та струмків, угідь. Аналізовані трикомпонентні мікротопоні-
ми представлені конструкціями з такими прийменниками: 1) за: п. Лýка За Пл’íшкôў (Забр.); 2) коло: Муст Кóло Цéркви 
(К.Паст.); 3) з: Пô´тук Зс Пéтрôвиц’ (Нев.), Пô´тук Зс Пуўл’асá (Нев.); 4) вы´ше: Пô´тук Вы´ше Гайéнки (Мокра); 5) на: 
Сад На Бô´ўц’і (С-ки), кл. Цы´нтар’ На Пос’óлку (Пер.); 6) у: Муст У Вы´шн’у Рóстôку (К.Паст.) та деякі інші.

«Апелятив + неузгоджене означення (антропонім у родовому відмінку) > двочленна / тричленна назва». Відантропо-
німні утворення із суфіксом -ат(а) належать до непродуктивної моделі. До слідження сучасних назв із наведеним форман-
том дає підставу припускати, що назвотвірний тип сягає ще праслов’янського періоду. Перші утворення з цим суфіксом 
означали дітей, на щадків особи, указаної основою слова. Отже, засвідчені в мікротопонімах антропоніми Андр′і́ĭч’ата, 
Бáбич’:ата, Барáн′ата – це первісно ді ти, нащадки Андрійка, Бабички (дружини Бабича), Барана. Антропоніми в засти-
глій формі родового відмінка однини чи множини виражають значення присвійності.

Найбільшу групу [Див. Таблицю № 2] становлять двокомпонентні мікротопоніми з антропонімом у родовому відмінку 
множини в препозитиві зразка «апелятив + неузгоджене означення (< антропонім у родовому відмінку множини)» (на-
приклад, п. Андр′і́ĭч’ат По́л′анка (Смер.), п. Барáн′ат Пóл′анка (Чорн.), п. Івáн’ч’ат Горп (Люта), ур. Кóпилч’ат Вéршок 
(К.Паст.), п. Си́н’ат Вéршок (М.Бер.), п. Фурдáн’ат Пóле (Зар.).

 Назви в ґенітивній формі. Незначну групу [Див. Таблицю № 2] утворюють мікротопоніми, первісна форма яких за-
знала субстантивації й залишила після себе застиглу форму антропоніма в родовому відмінку: п. Васіл’кốвйат (Забр.) (< 
Васіл’кốвйата, пор. Василькó [8, с.110]), ур. Васкốвйат (Луг) (< Васкốвйата, пор.: Васькó [8, с.111]), ч.с. Ґи́р’ат (Зар.) (< 
Ґи́р’ата, пор.: Ги́ря [8, с.143]), п. Пли́т’ат (С-ки) (< Пли́т’ата, пор.: Плита [8, с.456]), п. Реки́т’ат (С-ки) (< Реки́т’ата, 
пор.: Рекíта [8, с.481]). 

Таблиця № 2
Кількісні співвідношення мікротопонімів, утворених за моделлю «неузгоджене означення+ апелятив »

Різновиди
Означення, виражене антропонімом у 

род.в. з формантом -ат
Означення, виражене

прийменниково-відмінковою  
конструкцією

Усього
з формантом -ат інші

Кількість 31 25 25 81
% 38,27 30,86 30,86 100

У препозитиві в родовому відмінку стоять антропоніми іншої структурної будови: п. Милни´ц’кого Пáс’іка (Гусн.), 
л.пол. Пáнич’а Зáгорода (Рус.М.), п. Петрá Ч’авáрґôвого Пáс’іка (Гусн.), п. Сл’íпого Микýлы Пáс’іка (Вільш.); і тільки 
у двох мікротопонімах означальна частина, що вказує на присвійність, стоїть у постпозитиві: Моги´ла Тр’ох Сеистéр 
(Став.), дж. Стун:и´к Ôлýц’кого Васил’á (Р.Паст.).

Номінативіти. Номінативні можливості визначили тільки дев’ять мікротопонімних груп [Див. Таблицю № 3], які 
постали шляхом номінативізації. Продуктивність моделі залежала від сполучувальної здатності прийменника та потенцій-
них ресурсів базових мікротопонімів. Номінативізації піддавались не лише назви на зразок За Берези´нами > Заберези´ны, 
але й такі, як За Спалéним Вéршком > Заспалéниĭ Вéршок (базові еліптити є не лише одночленами, але й двочленними мі-
кротопонімами). Незважаючи на велику кількість еліптитів, мікротопоніми-номінативіти представлені обмеженою кіль-
кістю груп: 1) найбільше в кількісному плані зафіксовані номінативіти, утворені від еліптизованих назв із прийменником 
за: п. Зави´р’х (Лип.), п. Закáмін’а (К.Паст.), п. Завéршок (Мокра), п. Зайýтрины (Р.Паст.), п. Залéгманôвоĭ (Р.Паст.), ур. 
Зач’икáн’ч’ат (С-ки); 2) другою за кількістю є група номінативітів, утворена від еліптитів із прийменником мéдж’и / 
мéжи / ми´ідж’і / мі´дж’и: п. Мéдж’иіпóтôки (Р.Паст.), ур. Миідж’івóды (Дубр.), л. Мéжибáгна (Т.Б.), п. Мéж’иікýты 
(Бег.П.), п. Межистун:и´ки (Сух.), п. Мéжитерни´ны (Люта); 3) трохи меншу групу становлять назви від еліптитів із при-
йменником над: ур. Надзáгорда (Дубр.), ур. Надлугх (Паст.), п. Надмудач:ат (Смер.), л. Надтсакô´віц’ (Новос.), дж.мін.в. 
Нач’:ертéжины (Гусн.) та ін.; 4) група номінативітів, утворена від прийменникових конструкцій із під / пуд, теж пред-
ставлена невеликою кількістю [див. Таблицю № 3]: ур. Підни´ви (Лубня), ур. Пуджолôбпки́ (Домаш.), п. Путприспô´д’н’а 
(Т.Б.), п. Путпрóвала (Дубр.); 5) засвідчені поодинокі деривати із прийменником поза: п. Позави´р’х (Бук.), ч.с. Позагóрбп 
(Бег.П.), ур. Позадвóриш’:е (Тих.), п. Позапрýс’н’і (Бег.П.); 6) свою здатність переходу в складі прийменникової кон-
струкції у номінативіт підтвердив і прийменник вер // верх // вер’ // вир // вир’х: Вер’д’íл’ч’ик (п. – Люта, сін. – Тих.), п. 
Верти´р’н’а (Люта), верш. Вир’хпли´ўн’іĭ (Кам.), п. Ви´р’хсолóтвина (Костр.); 7) тільки два утворення з прийменником 
кôни´ц’: Кôниц’ви’р’х (п. – Вільш., ур. – Паст.), п. Кôниц’го’рбп (Вільш.); 8) лише єдиний мікротопонім з на: лука Нáр’ігх 
(Став.) (< На Рô´з’і); 9) реліктове утворення з прийменником ў: л. Ўжолобы´ (Рус.М.) (< Ў Жолобáх).

Таблиця № 3
 Продуктивність утворення номінативітів

Прийменник за
мéдж’и/

мéжи/ миідж’і/
м’ідж’и

п’ід/
пуд

над/
надт

/нат
пóза на кôни´ц’ ў

вер/верх
/вер’/вир

/вир’х
Усього

Кількість 111 22 16 11 4 1 2 1 10 178

% 62,4 12,4 9 6,2 2,2 0,6 1,1 0,6 5,6 100

«Антропонім / топонім + форманти». Виокремлюємо групу мікротопонімів басейну Ужа, яка творилася за моделлю 
«антропонім / топонім / мікротопонім + формант > одночленна назва в однині / множині». Сюди зараховуємо відантро-
понімні назви на -к-а, -их-а, -ан′-а, -ôвиц′ (-ôвіц′), -іўц’і (-ôўц′і, -уўц’і), -иц’ (-іц’), -овиц’а, -ш’:ина, -оўн’а, -ство. Названі 
форманти є поліфункціональними. Якщо окреслити модель творення таких онімів, то можна вважати їх своєрідними про-
довженнями двочленних конструкцій із посесивним або релятивним значеннями. Зміна двокомпонентного оніма в одно-
член одночасно супроводжується суфіксацією. Підтвердженням такого припущення може бути зафіксоване паралельне 
вживання двох назв: п. Іванч’ику’с’ка Лô’ка // Івáнч’иіч’ка (Костр.), п. Ґýбашôва // Ґýбашка (Люта). Ці приклади дозво-
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ляють також припустити, що тип назвотвірної моделі «антропонім / топонім / мікротопонім + формант > одночленна 
назва в однині / множині» визначався морфологічними показниками номенклатурного терміна базової двокомпонентної 
назви. Тому, на нашу думку, мікротопоніми на зразок Мади´ĭка, Сикурáн’а, Н’іткóвиц’а, Шандôрýўка є продовженням 
двочленних назв із означуваною частиною в жіночому роді однини, Манáĭлôв’иіц’ – із номеном у чоловічому роді однини, 
Макáрки, Шéпуўц’і – з опорним компонентом у сингулярній формі тощо.

 Найпродуктивнішими є моделі з -к- (< антропонім + -к-): 1) у сингулярній формі: л. Белкáнич’ка (К.Р.) (< Белкáнич’ 
(< Білкáнич’), пор.: Білка́нич [8, с. 67]), п. Ґýбашка (Люта) (< Ґýбаш [8, с. 182]), п. Килимáнка (Люта) (< Килимáн, пор.: 
Келемáн [8, с. 256]), п. Мéшкар’ка (Люта) (< Мéшкар’, пор.: Мишкар [8, с. 388]; Мешкó [Мéшко] [8, с. 387]), п. Пéрунка 
(Бук.) (< Пéрун, пор.: Пéрун [8, с .439]), п. Синкýлич’ка (Люта) (< Синкýлич [8, с. 515]); 2) у плюральній формі: пас. 
Бабйач’ки́ (Вол.) (< Бабйа́к, пор.: Баб’як [8, с. 42]), п. Кімачки´ (Тих.) (< Кімáк, пор.: Кимáк [рідше – Кімáк] [8, с. 261]), л. 
Ш’ербанки´ (Смер.) (< Ш’ербáн, пор.: Щéрбáн [8, с.639]). 

Тільки чотири назви – на -ан’-а: п. Блышкáн’а (Пол.Г.) (< Блы́шка, пор.: блы́ха ‘блоха’ [4, с. 17]), п. Грицáн’а (Люта) 
(< Гриц’, пор.: Гриць [8, с. 161]), п. Климáн’а (Чорн.) (< Клим [8, с. 267]), п. Сикурáн’а (Вільш.) (< Сикýра, пор.: Сикýра [8, 
с. 512]; Сикóра [8, с. 512]); лише одна на -ул′-(а) – ч.с. Баксýл′а (Р. Паст.) (< Бакс, можливо, пор.: бе́кса ‛плаксій, скиглій’ 
[2, с. 164]).

Відантропонімна модель на -ôвіц′, -уўц’і (антропонім + -ôвіц′, -уўц’і) теж відтворює антропонімний назвотвір. Фор-
манти -ôвіц′, -уўц’і виражають значення присвійності, яке успадкували від складника -ôв- (-уў-): 1) сингулярна форма: п. 
Бáўкôвиц′ (Пор.) (< Бáўко (< Бáлко), пор.: Балкó [8, с. 46]), п. Вôрôбл’ô´віц’ (Пор.) (< Вороби´л’, пор.: Воробéль [Вороби´ль] 
[8, с. 124]), п. Жил’íз’кôвиц’ (Новос.) (< Жил’íз’ко, пор.: Желíзко [8, с. 223]), л. Кôзубô´виіц’ (Т.Б.) (< Кôзу́б, пор.: Кóзуб 
[8, с. 276]), л. Манáĭлôвиіц’ (Т.Б.) (< Манáĭло, пор.: Манáйло [8, с.360]); 2) плюральна форма: л. Антốлôўц′і (Дубр.) (< 
Антáл [8, с. 39]), п. Біласýўц’і (Чорн., Смер.) (< Білáс [8, с. 65]), п. Дáнкôўц’і (Дубр.) (< Дáнко, пор.: Данкó [8, с. 186]), п. 
Куч’н’íрôўц’і (Костр.) (< Куч’н’íр, пор.: Кучнíр [Кучнíрь] [8, с. 321]), п. Чôпáкôўц’і (Завос.) (< Чопáк [8, с.610]), л. Шéпуўц’і 
(Пор.) (< Шеп [8, с.623]; Шéпа [8, с. 623]).

 На безпосереднє творення назв на -иця від іменників уперше вказав І.І. Ковалик та Г.К. Борек. Як вважають автори 
статті «Становлення українських ойконімів на -иця» [1], відапелятивні ойконіми на -иця утворилися «не морфологічним 
способом, і представлений у них суфікс -иця виконував релятивно-субстантивуючу, а не топонімотвірну функцію», однак 
у відонімних топонімах аналізований суфікс «міг виконувати як топонімотвірну, так і релятивно-словотвірну функцію…. 
Можна ще допустити, що відантропонімні ойконіми на -иця виражають не чисто посесивне, а посесивно-релятивне зна-
чення… [1, с. 393]». 

 Отже, такі мікротопоніми басейну Ужа на -иця, як ур. Дорошови´ц’а // Дорошави´ц’а (Костр.) (< Дóрош [8, с. 206]), ч.с. 
Йолич’óвиц’а (Т. Пас.) (< Йо´лич [8, с. 243]), ч.с. Кос’т’óвиц’а (Т. Пас.) (< Кос’т’, пор.: Кость [8, с. 293]), г. Н’іткóвиц’а 
(Бег. П.) (< Н’ітка, пор.: Ни´тка [8, с. 409]), становлять незначну частину мікротопонімів. Суфікс -иця, виконуючи то-
понімоутворювальну функцію, виражає посесивно-релятивне значення: очевидно, Данило чи Кость могли бути не лише 
власниками наділів, але й першопоселенцями на новоосвоєних землях, тому названий суфікс може виражати певне від-
ношення названих осіб до найменованих об’єктів. Цікавим є факт, що в мікротопонімії Ужанщини ми не зафіксували 
жодного оніма, який можемо кваліфікувати як відтопонімний дериват із долученням відповідних формантів до назв-
субстантивітів. 

У межах досліджуваної території ми виявили всього шість мікротопонімів на -івка, що виник шляхом поєднання при-
свійного форманта -ів із суфіксом -к-а. Цей формант поширений в Україні та на східнослов’янській території загалом. 
Основи таких назв указують на ім’я (прізвище) власника угіддя. Незважаючи на можливість форманта -івка приєднувати-
ся не лише до антропонімів, але й до апелятивів, усі зафіксовані мікротопоніми можна, очевидно, вважати відантропонім-
ними: п. Димкýўка // Дин’кýўка (Домаш.) (< Димко́ / Дин’ко́, пор.: Демкó [рідше – Дéмко] [8, с.190]), п. Луц’уўки́ (К.Паст.) (< 
Луц’о, пор.: Луцьó [рідше – Лýцьо] [8, с.349]), Шандôрýўка (Т.Пол.) (< Шáндор [8, с.617]), п. Шандрýўка (Т.Б.) (< Шандрá 
[8, с.617]; Шандро [8, с.617]).

Форманти -ш’:ина (-ýўш’:ина), -ýўн’а, -ство зі значенням «маєток особи, названої базовою основою», «територія, за-
селена особами, названими базовою основою» засвідчені у декількох дериватах: ч.с. Жил’:áр’ш’:ина (Мокра) (< Жил’:áр’ 
або жил’:áр’ ‘поселенець’, пор.: Жилляр [8, с. 225]; zsellér ‛батрак’ [6, с. 791]), п. Куцурýўш’:ина (Новос.) (< Коцýр, пор.: 
Коцýр [8, с. 297]), п. Жыодýўн’а (Бук.) (< жыд, пор.: Жид [8, с. 224]; жид ‘еврей, жидъ’ [5, с. 483]), ч.с. Нéмиство (Тих.) 
(< Нéмеш [8, с. 408]).

Відтопонімні мікротопоніми представлені також невеликою групою [Див. Таблицю № 4] назв на позначення водних 
об’єктів (річок, потоків, потічків, джерел), які утворилися з допомогою спеціального топонімотвірного форманта -к-, над-
звичайно продуктивного в українській гідронімії, наприклад: пот. Кóстринка (Костр.) < ойконім Кóстрины + -к(а). Ба-
зовими стали назви населених пунктів чи окремих географічних одиниць, через територію яких протікає водне джерело. 
Зазвичай з означеної території названий об’єкт бере початок витоку: р. Бéскитка (Турич.) (< мікротопонім Бéскидт), р. 
Лікіцáрка (Лік.) (<ойконім Лікіцáры), пот. Ôслáўка (Зар.) (< гідронім Ôслáва), пот. С’íмерка (С-ки) (< ойконім С’íмер), р. 
Тури´ч’ка (Турич.) (< ойконім Ту́риц’а).

Таблиця № 4
Продуктивність утворення мікротопонімів за зразком «антропонім / гідронім + формант»

Різновиди

антропонім + 
-их-а / -ан’-а / -ш’:ина / -ýўн’а / -ство 
/-ýўк(а) / -іц’ / -иц’ / -иц’а /-ôв’іц′ / -ýўц’і

ойконім + -к- Усього

Кількість 157 9 166
% 94,6 5,4 100

Отже, важливе місце (8,22%) в мікротопонімній деривації належить малопродуктивним та непродуктивним моделям 
мікротопонімів. Кількісно переважають назви, утворені за зразком «двочленна / тричленна назва > одночленна / двочлен-
на назва» (номінативіти ‒ 3,21%, субстантивовані назви в ґенітивній формі ‒ 0,56%),«антропонім / топонім + форман-
ти» (2,99%), найменшою є група мікротопонімів, що презентує модель «апелятив + неузгоджене означення» (1,46%). 
Більшість мікротопонімів позначає географічні об’єкти, які з’явилися порівняно недавно (назви мостів, доріг, рідше по-
тічків та струмків, угідь). Проте ми зафіксували відантропонімні деривати із суфіксом -ат(а), які можна зарахувати до 
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непродуктивної моделі. Подальший аналіз мікротопонімів дозволить дати докладнішу їх характеристику, що становить 
перспективу дослідження.
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Скорочення назв населених пунктів:
Великоберезнянський район: Бег. П. – с.Бегендяцька Пастіль, Бук. – с. Буківцьова, Вол. – с.Волосянка, Гусн. – с.Гусний, До-

маш. – с.Домашин, Забр. – с.Забрідь, Завос. – с.Завосино, Костр. – с. Кострини, К.Паст. – с.Костьова Пастіль, К.Р. – с.Костринська 
Розтока, Лубня – с. Лубня, Луг – с.Луг, Люта – с.Люта, М.Бер. – с.Малий Березний, Р.Паст. – с.Розтоцька Пастіль, Рус.М. – с. 
Руський Мочар, Смер. – с.Смерекова, Став. – с. Ставне, Сух. – с. Сухий, Тих. – с.Тихий, Чорн. – с.Чорноголова. Перечинський 
район: Вільш. – с. Вільшинки, Дубр. – с. Дубриничі, Завб. – с. Завбуч, Зар. – с. Заричово, Лип. – с. Липовець, Лік. – Лікіцари, 
Мокра – с. Мокра, Нов. – с. Новоселиця, Паст. – с. Пастілки, Пер. – м. Перечин, Пол.Г. – с. Полянська Гута, Пор. – с. Порошково, 
С-ки – Сімирки, Т.Б. – с. Тур’я Бистра, Т.Пас. – с. Тур’я Пасіка, Т.Пол. – с. Тур’я Поляна, Турич. – Турички. Ужгородський район: 
Кам. – с. Кам’яниця, Нев. – с. Невицьке. 

Скорочення номенклатурних термінів:
Верш. – вершина, г. – гора, дж. – джерело, дж.м.в. – джерело мінеральної води, кл. – кладовище, л. – ліс, л.пол. – лісова поляна, 

п. – поле, пот. – потік (річка), сін. – сінокіс, ур. – урочище, ч.с. – частина села.
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ПОЕТОНІМИ В СЛОВНИКУ ПОЕЗІЇ 80-90 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ 

У статті описано результати дослідження особливостей семантики та функціонування поетонімів, зокрема 
антропонімів, міфонімів і теонімів у поезії 80-90 років ХХ століття. Вибір об’єкта дослідження зумовлений його 
актуальністю для сучасної поезії та показовістю для поетичного словника в цілому тих процесів, що відбуваються з 
поетонімами. Естетична функція античних міфологізмів та антропонімів у аналізованій поезії полягає переважно у 
створенні комічних ефектів, а також у символічному позначенні негативних явищ. Специфіка використання поето-
німів зумовлена синтетизмом, складністю, високим культурним рівнем сучасної поезії, а також її іронічною спря-
мованістю. Серед семантичних змін поетонімів переважає зниження їх традиційного стилістичного забарвлення.

Ключові слова: Поетоніми, антропоніми, міфоніми і теоніми.

pOetONyMS iN the dictiONary Of pOetry Of 1980S-1990S.
In this article we present the outcomes of study of peculiarities in semantics and functioning of poetonyms, in particular 

anthroponyms, mythonyms and theonyms in poetry of 1980s-1990s. Rationale for the object of study is provided by its actual-
ity for a modern poetry and by its relevance to the representative processes that take place about poetonyms in a poetic dic-
tionary on the whole. Tradition to use the names of literary characters becomes weaker in the poetry of end of ХХ of century, 
while the names of historical figures, contemporaries, acquaintances and friends of authors are often used. Quite often the 
names of stage performers are used for the rating of mass art. Frequently anthroponyms serve as a mean to create satiric 
and comic effect. The aesthetic function of ancient mythologisms and anthroponyms in an analyzed poetry consists mainly in 
creation of comic effects, and in symbolic denotation of the negative phenomena. The names of historical personages are often 
used for denotation of epochs. The specificity in the use of poetonyms is given by a synthesis, complication, high standard of 
culture of the modern poetry, and also by its ironical orientation. The decline of their traditional stylistic colouring prevails 
among the semantic changes of poetonyms.

Key words: Poetonyms, anthroponyms, mythonyms and theonyms.

ПОЭТОНИМЫ В СЛОВАРЕ ПОЭЗИИ 80-90 ГОДОВ ХХ ВЕКА
В статье описаны результаты исследования особенностей семантики и функционирования поэтонимов, в част-

ности антропонимов, мифонимов и теонимов в поэзии 80-90 годов ХХ века. Выбор объекта исследования обусловлен 
его актуальностью для современной поэзии и показательностью для поэтического словаря в целом тех процессов, 
которые происходят с поэтонимами. Эстетическая функция античных мифологизмов и антропонимов в анализиру-
емой поэзии состоит преимущественно в создании комических эффектов, а также в символическом обозначении не-
гативных явлений. Имена исторических персонажей часто используются для обозначения эпох. Специфика исполь-
зования поэтонимов обусловлена синтетизмом, сложностью, высоким культурным уровнем современной поэзии, а 
также ее иронической направленностью. Среди семантических изменений поэтонимов преобладает снижение их 
традиционной стилистической окраски.

Ключевые слова: Поэтонимы, антропонимы, мифонимы и теонимы.

Багатовимірністю, ірраціональністю, динамізмом поезія постійно привертає увагу мовознавців. Сутністю поетичної 
мови є настанова на творчість із постійною готовністю до естетично значимої актуалізації, а найважливішою функцією 
поетичної мови є естетична. Саме цим пояснюється той факт, що в художній літературі слово не лише виступає знаком 
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думки, а й впливає на почуття та уяву читача. Одним із важливих аспектів вивчення поетичної мови, на думку С. Єрмо-
ленко, є лінгвопоетичний та стилістичний (вивчення динаміки стилістичної системи на всіх мовних рівнях).

У середині 80-х років ХХ століття розпочався період активізації лінгвостилістичних досліджень індивідуальної мо-
вотворчості в аспекті художнього слова, концептуалізації художньої мови, експлікації засобом поетичного слова мовної 
картини світу. Починаючи з 90-х років з’явилася низка досліджень, у яких мова поезії розглядається на різних структур-
них зрізах, подається системно-функціональний аналіз мовно-образних засобів, найбільш актуальним та плідним стає 
метод функціонально-семантичного аналізу тексту [4]. До того ж у коло наукових інтересів дослідників наприкінці ХХ ст. 
потрапляють поетичні тексти неомодерністів та позначена деструктивним началом, іронією, інтертекстуальністю поезія 
постмодерністської течії.

На нашу думку, комплексний аналіз особливостей використання та способів семантичного перетворення різних груп 
лексики в поетичному мовленні кінця ХХ ст. дасть уявлення про специфіку словника поезії цього періоду, дозволить дати 
естетичну оцінку здобутків сучасної поезії. 

Одним із важливих складників словника української поезії є група онімів, їх стилістичний потенціал широко вико-
ристовують і сучасні автори. Власні імена в поетичній мові віддзеркалюють умови життя суспільства, рівень освіченості, 
його культурні традиції і є важливим складником індивідуально-авторської картини світу. 

Власна назва, потрапляючи до художнього контексту, з одного боку, співвідноситься з назвою, що існує в загально-
вживаній мові, з іншого – зазнає емоційно-образної, естетичної трансформації, набуває певної додаткової семантики, 
ускладнює свій зміст.

Теоретичні засади онімізації художнього тексту розвинуто в сучасних дослідженнях І. Хлистун, Л. Белея, Л. Селівер-
стової, М. Кудряшової та ін. Численні роботи присвячено дослідженню власних назв у фольклорних творах, у творах відо-
мих українських письменників, є чимало праць, присвячених дослідженню онімів у художніх текстах різних періодів [3; 
6], власних назв як засобу творення комічного [1; 7]. Проте на матеріалі поезії кінця останнього тридцятиріччя це питання 
ґрунтовно не досліджувалося. З’ясування функцій власної назви в сучасній поезії, порівняння особливостей вживання 
поетонімів означеного періоду з попередніми використаннями є одним із важливих питань у дослідженні поетичного 
словника.

Актуальність нашого дослідження пов’язана з потребою продовження комплексного вивчення особливостей функ-
ціонування та семантики поетичної лексики у творах кінця ХХ ст. Наукова новизна дослідження полягає у виявленні 
специфіки поетичного використання ономастичного фонду української літературної мови в поезії означеного періоду.

Метою роботи є розкриття специфіки семантики та функціонування часто вживаних у сучасному поетичному кон-
тексті поетонімів.

За матеріал дослідження послужила вибірка художніх номінацій у поетичних контекстах зі збірок І. Андрусяка,  
Ю. Андруховича, С.Жадана, Ю. Бердика, І. Бондаря-Терещенка, О. Ірванця, В. Неборака, В. Герасим’юка, І. Римарука,  
І. Малковича, С. Либоня, В. Недоступа, Ю. Позаяка, О. Забужко, О. Пахльовської, Н. Дички, Р. Мельникова, Н. Федорака, 
С. Пантюка, І. Пилипчука, О. Мардус, Н. Супруненко, І. Мироненко, О. Тараненко.

Словник поетонімів в аналізованій поезії досить значний за обсягом. Найбільшу групу власних назв складають антро-
поніми. Серед них значною кількістю вживань відзначаються імена реальних осіб – українських і зарубіжних письмен-
ників (Лепкий, Павличко, Бедрик, Сапеляк, Сент-Екзюпері, Данте, Купер та ін.), проте в поетичних контекстах ці імена 
асоційовані з ідеями чи ситуаціями з творів, відсилають читача до створених письменниками образів, тобто виступають 
маркерами ситуацій, ідей, думок: «Чужі чистилища й раї, / І Данта слід в чужому пеклі, – Доперва сни були запеклі / І 
ніч, і втраченість її…»; нерідко фіксуємо введення в поетичний контекст імен друзів, родичів, імені самого поета (Фе-
дорак). За певними поетонімами усталилася функція символів світового мистецтва (Ван Гог, Брамс, Чарлі Чаплін, Ка-
рузо), національної історії (Кий, Щек, Хорив, Мазепа, Хмельницький): «як три царі з дарами / йшли: один ніс вишиванку, 
другий – писанку, третій – бандуру…/ Вони і досі йдуть: / Кий, Щек, Хорив» (Н. Федорак). Наведений контекст посилює 
значення символічних для української історії постатей братів-засновників Києва, розширює символіку їх імен до позна-
чення творців нації, охоронців її, надає антропонімам сакрального смислу. Традиційно використовуються власні імена для 
позначення певних людських рис (Казанова, Дантес): «А я – безнадійно зіпсований зуб / між вами такими блискучими / 
дантист на урльопі / Дантес у історії / кастет від кохання розкис» (С. Пантюк).

У поезії кінця ХХ ст. слабшою стає традиція використання імен літературних персонажів, натомість автори активно 
послуговуються іменами сучасних естрадних виконавців для вираження оцінки масового мистецтва.

Досить часто антропоніми виступають одним із чинників створення сатирично-гумористичного ефекту. Експресив-
ність антропонімів програмується метою авторського повідомлення та самим контекстом. Як правило, комічний ефект у 
поетичних текстах досягається шляхом реалізації лінгвоенциклопедичної інформації власного імені, його пресупозитив-
ного, культурно-фонового змісту, актуалізації внутрішньої форми оніма, конкретного поєднання імені й прізвища [7].

Помітне місце серед художніх засобів досліджуваної поезії посідають образи греко-римської міфологічної системи 
та античні антропоніми. Антична міфологія була й залишається органічною складовою художньої системи європейських 
авторів різних напрямів і стилів. Відповідно до зміни історико-культурної ситуації змінювалося ставлення до міфології, 
що, у свою чергу, призводило до змін форм і шляхів сприйняття останньої [5, с. 3]. Досить часто в поетичних текстах кінця 
ХХ століття для створення естетичного ефекту використовуються античні міфоніми (імена титанів, героїв, богів Давньої 
Греції та Риму), дещо рідше – антропоніми (імена чи прізвища політиків, громадських діячів, митців, учених та ін.). 

Поети використовують міфологізми у вигляді окремих вкраплень, при цьому застосування античних онімів для сим-
волічного позначення певних понять, реалій, станів, а також як носіїв високого стилю чи засобу естетизації мови творів 
для аналізованої поезії майже не характерне («О ні. Ти вже не труд Сізіфів – / А струменіння золоте, / Яке в протоках 
рим і рифів / Ядучим пламенем цвіте» (Ю. Бедрик); «Отак у сні, а чи без сну, / одну штовхаємо сніжину, / немов сізіф 
сізіфа в спину, / й у тьму пугукаєм одну» (Н. Федорак). У наведених прикладах спостерігаємо актуалізацію фразеологічно 
зв’язаних значень онімів, що є досить поширеним у наш час явищем. Проте частіше внаслідок сатиричних та іронічних 
переосмислень міфологізми набувають зниженого звучання: «…тут кожен – Нептун, і на (іржавій) трубі / кожен свій 
тризуб лиже» (Н. Федорак); «...аж вилискує в тьму Мельпомени зачищений бюст» (Ю. Андрухович), що загалом відпо-
відає існуючій в українській літературі тенденції до гумористичної, іронічної, бурлескної семантизації поетичних слів 
цього ряду.

Досить часто в поетичному мовленні вживається міфонім Харон, пов’язаний із лексико-тематичною групою «смерть»: 
«У царстві тіней.../.../ Харона човен чорні хвилі оре і стогне Стікс, мов у грозу Дніпро» (В. Неборак). У наведеному при-
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кладі міфонім зберігає свою первісну семантику – ‘перевізник у царство мертвих’. Уживання аналізованого оніма в тако-
му значенні загалом не є характерним для української поезії кінця ХХ ст. Семантика назви Харон здебільшого розширю-
ється й узагальнюється до метафоричного позначення реалій, пов’язаних із жорстокістю, зі смертю, або й самої смерті: «У 
пивницях є щурячі трони,/ їх коти здичілі стережуть,/ є тхори, ці курячі харони...» (В. Неборак). Символ контекстуально 
знижується, набуває конотації іронічності, глузливості. Аналогічну семантизацію міфічної назви спостерігаємо в поезії 
В. Герасим’юка: «Чи ми на дні вже в нашому раю?/ живі, мов приземлились на гною./ (о, це на зло неронам і харонам!)». 
Сполучення зі словом нерони накладає на значення аналізованої експресеми асоціативний відтінок ‘тиран’. 

З-поміж естетизованих досліджуваною поезією античних антропонімів часто спостерігаємо назви Вергілій, Горацій, 
Езоп, Гомер, Піфагор, Герострат, Калігула, Брут. Часто ці оніми зберігають зв’язок зі своїми традиційними символіч-
ними вживаннями (Брут – ‘зрада’, Калігула – ‘жорстокість, войовничість’), наприклад: «Мій колега Калігула / любить 
коней / пряжкою від уздечки / із-під нігтів вишкрябує бруд…/ марить війною / самокрутки звиває / із міжнародних нот 
протестів…» (С. Пантюк); «Земля безглузда, як обгортки свят, / Приречено лякає тінню Брута…». У цих прикладах, як 
і в подальших, спостерігаємо характерне для досліджуваної поезії нівелювання емоційного сприйняття античних слово-
образів через уміщення в стилістично невідповідний контекст. Імена історичних осіб та відомих літературних персонажів 
часто використовуються як символи певних епох або характерних ознак, прикмет. Ця традиція лежить в основі вживання 
імен Едіп та Піфагор у таких рядках: «...один недбалий жест / іде той жест по колу / немов сліпий Едіп / по бульбашках 
від кока-коли / благаючи на хліб / де протирає палімпсести / сандалем Піфагор...» (Н. Федорак). Асоціації між сліпотою 
та рухом по колу зумовлюють використання в цих рядках імені Едіп, а вживання поруч назви сучасного напою відтіняє 
сему ‘давнина’ в аналізованому слові, хоча на рівні комічного ця сема підтримується наступною власною. Отже, у до-
сліджуваному матеріалі класичні символи часто зазнають зниження емоційно-оцінної забарвленості, втрачають особливу 
поетичність, характер «штампів віршованої мови». 

«Друга половина ХХ ст. позначена активним осмисленням образу Ісуса Христа в поетичних контекстах» [6, с. 16]. 
У свою чергу відзначимо, що серед вибраного нами для аналізу лексичного матеріалу «культового» шару назви Ісуса 
складають одну з найбільших груп. Назви Ісус, Христос загальнопоетичною традицією пов’язуються з мотивами страж-
дання, очищення від гріхів, воскресіння, другого пришестя, Страшного суду й уживаються переважно в позитивному 
плані. У сучасних контекстах в образній семантиці цих назв здебільшого наявні компоненти, мотивовані вживанням у 
відповідних євангелійських контекстах. Смисл, близький до номінативного значення, слово Ісус має, на перший погляд, у 
рядках: «Ісус заходить в оливковий гай і починає молитись»; «Ісус з апостолами відстоює службу в одному з православ-
них храмів...»; «Вранці приходить гурт садівників. / Знаходять Ісуса. Той страшиться і жахається, / що ця чаша його 
проминула» (С. Жадан). Але оригінальна поетична трансформація євангелійського зображення подій напередодні арешту 
Христа, порушення їх хронологічної віднесеності, зумовлюють певні модифікації у змісті аналізованого слова. По-перше, 
акцентується відтінок значення ‘вічний’. По-друге, відсутність арешту і зображення негативного емоційного стану Іс-
уса викликають амбівалентне сприйняття образу. Постає проблема, в основі якої питання про призначення Христа, його 
здатність виконати Божу волю і навіть питання про існування Сина Божого взагалі. Це зумовлює зміну емоційно-оцін-
ного забарвлення значення поетоніма Ісус, ослаблює змістові компоненти ‘бог’, ‘спаситель’. Ремінісценціями з мотивом 
страждання й молитви в Гетсиманському саду позначені приклади: «Коли Ісуса проймає розпач / стає зовсім нестерпно 
/ архангели / нервово кутаючись у плащі / швидко відступають у темряву...» (І. Пилипчук); «...як ірокез панкуючий, що 
видер, / як скальп, з Ісуса опівнічний страх» (про виростання волосся) (В. Неборак). В обох випадках аналізоване слово 
вживається для посилення експресії передачі почуттів – розпачу чи страху. Основою для такого використання служить 
символічне значення ‘страдник’, ‘мученик’. Контрастність стилістичної забарвленості, емоційно-оцінного сприйняття 
назв ірокез, панкуючий, видер, скальп та Ісус, змішування неоднорідних елементів різних мовних культур для зображення 
проростання волосся, є засобом епатування читача. 

Уживання назви Ісус в одному із творів поетичного циклу «Сім днів, котрі нікого не вразили» С. Жадана співвідно-
ситься із традиційно закріпленим за словообразом значенням ‘пророк’: «...над площею / Де зграї Ісусів снують месерш-
мідтами / торгують ідеями легко мов мощами / Здають їх брудними й немитими...». Уведення даної лексеми до стиліс-
тично зниженого контексту передає ідею абсурдності людського життя. Смисл аналізованого слова формується в даному 
випадку завдяки сполученню із лексемами зграя, снують, а також завдяки порівнянню із месершмітами. Не останню роль 
відіграє і форма множини. Можемо говорити тут про втрату словом семи ‘культова особа’, про перетворення значення 
‘пророк’ на протилежне за конотативними ознаками – ‘лжепророк’.

Оригінального символічного значення слово Христос набуває у творі В. Неборака «VI. Метро. Версії», де історія 
людства алегорично представлена в образі потяга, вагони якого – «це час – день, тиждень, місяць, рік, десятиліття»: «Ти 
знаєш дещо про Гомера, про Христа, / калатає середньовіччя ззаду кістяками. / Про Леонардо чи читав у Фрейда, уяви 
собі вагон, / в який упхали Ренесанс». У такому контексті поетоніми виступають символами епох, уособлюють відповідні 
культурно-історичні пласти.

Таким чином, спостерігаємо широкий діапазон відтінків і семантичних нашарувань, яких набувають значення бібле-
їзмів у нових контекстах. Часто в образній семантиці проявляються експресивні компоненти ‘мученик’, ‘страдник’, асо-
ціативне значення ‘суддя’, що відповідно до лексико-семантичного оточення може мати урочисту конотацію або відтінок 
іронії.

Отже, глибина, складність і високий культурний рівень поезії кінця ХХ століття, тяжіння до пошуку нових асоціатив-
них зв’язків, орієнтація авторів на широкий національний і світовий контекст зумовлюють специфіку використання по-
етонімів. Серед різного роду семантичних перетворень одиниць названої лексичної групи переважає зниження початкової 
і традиційної стилістичної забарвленості, поява серед елементів конотативно-асоціативного комплексу відтінку іронії.

Важливим є подальше дослідження поетонімів, аналіз експресивності цих назв, зумовленої їх новими, часто неспо-
діваними контекстними зв’язками. Дослідження функціонування власних назв дозволять робити висновки про місце цієї 
групи лексики як у сучасному поетичному словнику в цілому, так і в ідіостилях окремих авторів.
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КОМУНІКАТИВНА ПРИРОДА НЕВЛАСНЕ-ПРЯМОГО МОВЛЕННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ТВОРЕННІ 
ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ТЕКСТАХ ЧАКА ПОЛАНІКА

У комунікативній структурі тексту одним із способів передачі персонажного дискурсу являється НПМ, яке в ху-
дожніх творах постмодернізму відіграє специфічні функції – допомагає досягти ефекту достовірності, реалістич-
ності оповіді, залучає читача до комунікативного процесу. У текстах Ч. Поланіка, яскравого представника течії 
американського літературного постмодернізму, фіксуємо використання невласне-прямих мовленнєвих конструкцій, 
за допомогою яких відбувається проникнення голосу наратора в дискурс персонажів на рівні внутрішньотекстової 
комунікації, що в свою чергу робить текст багатоплановим та поліфонічним.

Ключові слова: невласне-пряме мовлення, внутрішньотекстова комунікація, персонажний дискурс, художній 
текст, постмодернізм

cOMMuNicatiVe Nature Of free-iNdirect Speech aNd itS rOle iN creatiNg Of iNtratex-
tual cOMMuNicatiON iN the textS Of chucK palahNiuK

The modern stage of linguistic researches is primarily characterized by an anthropocentric orientation. Language is 
studied as a means of communication, without which the existence of a human, its cognition of self and the surrounding world 
is impossible. If we examine free-indirect speech as a method of reproduction of personal speech-thought, it is possible to 
notice an interpenetration and cooperation of discourse zones of personage and author-narrator, when the transformed ideas 
and speech of characters are included in the author’s speech, which takes place in various quantity and quality ranges. Free-
indirect speech, consisting due to its essence of combination of both subjective plans of author and character, with its main-
tenance of general structure of story on behalf of author or narrator, that replaces him, can become a compositional means 
that helps to expose the spiritual world of a hero: it shows the development, change of protagonist’s worldview, his spiritual 
growth or decline, forming or breaking of his outlook. In fictional works of postmodernism, the communicative function of 
text acquires some special traits. The traditional forms of narration forming the author’s point of view cannot satisfy the 
requirements, which the postmodern authors raise. In the communicative structure of text one of the methods of transmission 
of character discourse is free-indirect discourse, which in the postmodern works plays specific role – helps to attain the effect 
of authenticity, reality of narration, involves a reader into the communicative process. As is evident from the given examples, 
Chuck Palahniuk, renowned representative of post-modernism in literature, often uses free-indirect speech constructions, by 
means of which the penetration of narrator’s voice into the discourse of characters at the level of intratextual communication 
takes place, which, in its turn, makes the text multidimensional and polyphonic. 

Keywords: free-indirect speech, intratextual communication, character discourse, literary text, postmodernism.

КОММУНИКАТИВНАЯ ПРИРОДА НЕСОБСТВЕННО-ПРЯМОЙ РЕЧИ И ЕЕ РОЛЬ В СОЗДАНИИ ВНУ-
ТРИТЕКСТОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В ТЕКСТАХ ЧАКА ПАЛАНИКА

В коммуникативной структуре текста одним из способов передачи персонажного дискурса является НПР, 
которая в художественных произведениях постмодернизма играет специфические функции – помогает достичь 
эффекта достоверности, реалистичности повествования, привлекает читателя к коммуникативному процессу. В 
текстах Ч. Паланика, яркого представителя течения американского литературного постмодернизма, фиксируем 
использование несобственно-прямых речевых конструкций, с помощью которых происходит проникновение голоса 
нарратора в дискурс персонажей на уровне внутритекстовой коммуникации, которая в свою очередь делает текст 
многоплановым и полифоничным.

Ключевые слова: несобственно-прямая речь, внутритекстовая коммуникация, персонажный дискурс, художе-
ственный текст, постмодернизм.

 Постановка проблеми. У статті досліджується комунікативна природа невласне-прямого мовлення (далі НПМ) та 
розкриваються особливості його застосування у текстах творів відомого американського письменника Ч. Поланіка, а та-
кож з’ясовуються рівні перебігу внутрішньотекстової комунікації і роль НПМ у ній.

Мета статті: проаналізувати фрагменти текстів та виявити взаємодію дискурсних зон на різних комунікативних рівнях.
Матеріали дослідження: тексти роману Ч. Поланіка «Diary» та оповідання «Warm Rain».
Сучасний етап лінгвістичних досліджень характеризується насамперед антропоцентричною спрямованістю. Мова ви-

вчається як засіб комунікації, без якої неможливе існування людини, її пізнання себе та оточуючого світу. 
Відомо, що комунікативний процес базується на взаємному обміні символами, значеннями, інформацією між двома 

або більшою кількістю особистостей, кожна з яких виступає автором-суб’єктом соціальної дії. Такий суб’єкт намагається 
якось вплинути на адресата, тобто на людину, якій адресоване повідомлення з метою стимулювати у відповідь почуття, 
оцінку, дії і т. ін. [4, с. 10]. 

В художніх творах комунікативний процес передається за допомогою текстів. Саме текст є тією ланкою, яка з’єднує 
комунікантів у процесі їхньої соціальної взаємодії. Тому важливої ваги набуває завдання вивчення тексту як основної 
одиниці комунікації. Прозовий текст як вербальна форма спілкування матеріалізує знання автора про світ і робить його 
доступним для сприйняття адресатом [5, с. 1]. Для того, щоб краще зрозуміти комунікативну природу НПМ, звернемося 
до визначення прозового тексту як одного зі способів людської комунікації.
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 Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарін, О. Л. Каменська, І. М. Колегаєва розглядають текст як цілісну підсистему акту мовлен-
нєвої комунікації, текст визначається як система значень і знакових послідовностей, яка втілює зв’язну модель комуніка-
тивної діяльності адресата та відправника повідомлення. Визнання тексту одиницею комунікації уможливлює аналіз не 
лише його структури (семантики та синтактики), але й чинників, які впливають на створення конкретного тексту в умовах 
реальної комунікації [9, с. 98].

 Г .В. Колшанський наголошує на тому, що текст тісно пов’язаний із діяльністю мовомислення людини і тому його 
структура відображає логічні зв’язки між відповідними комунікативними діями [6, с. 124]. Водночас, З. Я. Тураєва тлу-
мачить текст «як пристрій, що породжує нові значення загальномовних знаків, як пристрій, в якому одиниці різних рівнів 
набувають додаткових значень, що виводяться з глибинної структури твору» [7, с. 158].

 Велика кількість тлумачень поняття текст говорить про актуальність та різноплановість цієї проблеми. На наш по-
гляд, найбільш повне і правильне визначення поняття «текст» таке, де враховано й структуру його будови і зв’язки, які 
неминуче виникають між його конструктивними елементами. В нашій роботі ми будемо послуговуватися дефініцією  
І. А. Бехти, який чітко визначає головні складові тексту: «Художній текст як складне гетерогенне утворення, стаючи 
«сумішшю розмаїтих форм усного і писемного мовлення», сприймається як комунікативне ціле і передбачає розгляд його 
частин як елементів реальної комунікації, головними елементами якої виступає двочленна оппозиція «дискурсна зона на-
ратора – дискурсна зона персонажа» [2, с. 248–250].

 Явища авторського і персонажного мовлення як складових художнього тексту здавна вважаються предметом лінгвіс-
тики. Підтвердження тому – праці таких учених, як Ш. Баллі, М. М. Бахтін 1972, 1986, Бенвеніст 2002, І. А. Бехта 2004, 
2013, Гончарова 1984, Лотман 2000, Максимова 2005, Чумаков 1077, Banfield 1982, Fludernik 1993, Short 1996.

 І.А. Бехта розмірковує, що «у комунікативній структурі тексту способи репродукції персонального дискурсу (ПМ, 
НМ, НПМ) формують систему наслідування (своєрідної художньої імітації) мовлення персонажів як типу дискурсу, що є 
опозицією до форм дискурсу автора-наратора» [3, с. 278].

 Принагідно зауважимо, що К.Я. Кусько з цього приводу стверджує: «Як загальномовне (комунікативне) явище НПМ 
характеризується взаємодією та взаємопроникненням мовлення того, хто говорить, і мовлення того, хто передає це мов-
лення, мовлення (зовнішнього або внутрішнього) однієї особи в мовленні іншої особи (інших осіб)» [8, с. 33].

 Залежно від змісту конкретного художнього твору існує деякий розподіл функцій між способами його викладу. Кожен 
спосіб виконує свою особливу функцію. Так, авторською мовою послуговуються тоді, коли необхідно описати будь-які 
події минулого героїв, їх зовнішність, предмети або природні явища, на фоні яких розгортається сюжетна лінія, а також 
для передачі в найбільш загальному вигляді внутрішньої або зовнішньої мови персонажів. Мова персонажів застосовуєть-
ся здебільшого з метою створення мовної характеристики героя, ознайомлення з його поглядами та характером і слугує 
для «малювання» психологічного портрета.

 Якщо розглядати НПМ як спосіб репродукції персонального мовомислення, то можна помітити взаємопроникнення і 
взаємодію дискурсних зон персонажа і автора-наратора, коли в авторське мовлення включаються трансформовані думки 
та мова персонажів, що відбувається в різноманітних кількісно-якісних діапазонах. НПМ, завдяки тому, що його суть 
полягає в поєднанні суб’єктних планів автора і персонажа при збереженні загальної структури оповідування від імені 
автора або оповідача, що його замінює, може стати сюжетно-композиційним засобом, що допомагає розкрити духовний 
світ персонажа: воно показує розвиток, зміну поглядів головного героя, його духовне зростання або падіння, формування 
або еволюцію світогляду.

 В художніх творах доби постмодерну комунікативна функція тексту набуває особливих рис. Традиційні форми опо-
віді від автора не можуть задовільнити тих вимог, що ставлять перед собою письменники-постмодерністи. Зокрема, скан-
дально-відомий американський письменник українського походження Чак Поланік, для досягнення ефекту достовірності, 
реалістичності подій, зображених у творі, застосовує свій власний специфічний стиль письма, що характеризується нелі-
нійністю оповіді, колажністю, частим перемиканням дискурсних планів автора-наратора та персонажів. В канву основної 
оповіді нерідко вплітаються елементи наукового дискурсу, які у поєднанні з НПМ створюють ефект існування оповіді в 
різних вимірах, допомагають впливати на читача. 

 Наприклад, роман «Diary» починається з розлогого НПМ: 
«BY THE TIME you read this, you’ll be older than you remember.
The official name for your liver spots is hyperpigmented lentigines. The official anatomy word for a wrinkle is rhytide. Those 

creases in the top half of your face, the rhytides plowed across your forehead and around your eyes, this is dynamic wrinkling, also 
called hyperfunctional facial lines, caused by the movement of underlying muscles. Most wrinkles in the lower half of the face are 
static rhytides, caused by sun and gravity.

Let’s look in the mirror. Really look at your face. Look at your eyes, your mouth.
This is what you think you know best» [13, p. 5].
 Неважко помітити, що це, оформлене за допомогою НПМ, звернення автора-наратора містить багато наукових назв, 

за допомогою яких описується обличчя невідомої особи. Спочатку читачеві здається, що автор звертається до умовного 
героя, але раптом він розуміє, що сприймає це на свій рахунок і ледь стримується, щоб не почати роздивлятись в дзеркалі 
своє обличчя.

 Настійливе застосування медичних термінів, а також вживання дієслів в наказовому способі мимоволі робить уваж-
ного читача співавтором та співучасником оповіді. Таким чином, застосовуючи НПМ як літературний прийом, авторові 
вдається буквально з перших рядків твору залучити (втягнути) читача до комунікативного процесу.

 Наведений приклад – це лише перший абзац великого за обсягом тексту, оформленого за допомогою НПМ, що міс-
тить риторичні запитання та дієслова в наказовому способі і закінчується такими характерними для творчості Ч. Поланіка 
нав’язливими повтореннями і, врешті решт, знайомить читача з головним героєм.

«If you’re a little confused right now, relax. Don’t worry. All you need to know is this is your face. This is what you think you 
know best.

These are the three layers of your skin.
These are the three women in your life.
The epidermis, the dermis, and the fat.
Your wife, your daughter, and your mother.
If you’re reading this, welcome back to reality. This is where all that glorious, unlimited potential of your youth has led. All 

that unfulfilled promise. Here’s what you’ve done with your life.
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Your name is Peter Wilmot» [13, p. 7].
Отже, можна зробити висновок, що в наведених прикладах НПМ виконує яскраво комунікативну функцію. З ко-

мунікативних позицій розглядає явище НПМ Є.А. Попова. У своїй дисертації вона пише, що НПМ – це «відтворюване 
мовлення, що базується на трьох складових комунікативного акту: на тому, що говорить, на адресатові та на ситуації, що 
мають внутрішньо- і зовнішньотекстові вияви, внаслідок чого НПМ властива подвійна комунікативна спрямованість: від 
автора як зовнішньотекстового адресанта до читача як зовнішньотекстового адресата і від персонажа, що говорить, як 
внутрішньотекстового адресанта до внутрішньотекстового адресата, яким є той самий суб’єкт, що говорить» [10, c. 91].

Літературна комунікація, як і будь-яка міжособистісна комунікація – це завжди діалог, взаємодія Я та іншого, які в 
плані зовнішньотекстової комунікації репрезентовані як автор та читач, а в плані внутрішньотекстової – як оповідач і 
персонаж. Комунікативна модель наративу складається з різних рівнів комунікації і передбачає розуміння тексту як про-
цесу взаємодії двох сторін – адресата й адресанта. Внутрішньотекстова комунікація постає як багаторівнева. У наукових 
дослідженнях зустрічаються різні визначення таких рівнів. В. Шмід, досліджуючи комунікативну структуру оповідних 
текстів, описує такі рівні: 1) рівень літературного твору (комунікація між абстрактним автором та абстрактним читачем), 
2) рівень зображуваного світу з вигаданим автором – вигаданим наратором, 3) оповідуваного світу, де комунікація здій-
снюється між персонажами [12].

Внутрішньотекстова комунікація – це комунікація між наратором як замісником автора в наративній формі викладу 
і персонажами як носіями неавторського голосу, «чужої» точки зору. Без цього діалогу, який веде до «молекулярних і… 
внутрішньоатомних глибин» [1, с. 113] і творить суб’єктивну багатовимірність нарації, неможливий зовнішньотекстовий 
діалог між автором і читачем [11, с. 89].

Внутрішньотекстова літературна комунікація постає як складний діалог автора-оповідача і персонажа, результатом 
якого є внутрішній розподіл художнього простору на авторську й персонажну суб’єктні сфери. Письменники постмодер-
ністи для передачі внутрішніх переживань або роздумів героїв, окрім звичайних дискурсів наратора і персонажів, нерідко 
вдаються до використання невласне-прямих мовленнєвих конструкцій, відбувається проникнення голосу наратора в дис-
курс персонажів.

Розглянемо приклад, де, на наш погляд досить чітко можна визначити випадок внутрішньотекстової комунікації.
«He followed her, fall behind by 20 meters. He was going to meet you. But do not hesitate. Thinking what to say, how to 

charm, to amaze, to battle, to invite and take a number. I have to do it, I can. I’m not risking anything. It will not work – well, the 
hell with it! 

But she’s fucking beautiful. No one beautiful I have not seen in the last six months!
And suddenly, she does not like me?
He did not see and did not notice. But his face was very pale, his hands were covered with cold sweat, weak in the knees 

displayed on the walk, so that it was evident from a distance of 100 meters» [14, p. 1].
У наведеному уривку автор описує поведінку персонажа, знайомить нас із його думками, навіть звертається до нього 

з проханням діяти не вагаючись і раптом ми чуємо внутрішню мову персонажа, який подумки розмовляє сам із собою, 
в нерішучості ставить собі запитання й відповідає на нього, підбадьорюючи себе визнанням краси незнайомки, за якою 
він стежить, і спонукаючи до дії. Аналізуючи цей приклад, можна виокремити кілька рівнів комунікації: 1) коли автор 
звертається до читача, описуючи дії персонажа; 2) коли він (автор) розмовляє з цим персонажем і 3) коли персонаж роз-
мовляє сам із собою. І все це завдяки застосуванню прийому НПМ, який у даному випадку є основою внутрішньотекстової 
комунікації.

Отже, завдяки вживанню конструкцій із НПМ, в художньому тексті відбувається взаємодія різних «голосів», присутні 
діалоги між автором і читачем, автором і персонажем, а також монологи персонажів, що надає тексту багатоплановості та 
поліфонічності і по суті, є ознаками внутрішньотекстової комунікації. На нашу думку, дослідження такої комунікації на 
різних рівнях текстів з романів Ч. Поланіка є перспективними для подальшого наукового аналізу.
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ЗАГОЛОВОК У СМИСЛОВОМУ ПРОСТОРІ БРИТАНСЬКОГО  
ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Стаття присвячена дослідженню функціонування заголовка у британському постмодерністському художньо-
му тексті початку XXI століття. Зазначено особливості лексичного наповнення заголовків, досліджено автосеман-
тичні і синсемантичні заголовки, встановлено специфіку реалізації функцій заголовків та підзаголовків.

Ключові слова: постмодерністський художній текст, автосемантичний заголовок, синсемантичний заголовок, 
хронотоп, експліцитність, імпліцитність.

title iN BritiSh pOStMOderNiSt literary text
The article is devoted to the analysis of semiotic nature of a postmodernist literary text and the functions of its titles. The 

texts of British literature of the beginning of the XXI century served the material for analysis. The text is a complex system of 
interrelated and interdependent elements forming a complex unity. In this sense, relations between a title and a text are im-
portant to create a single text space. Titles are integral parts and essential properties of texts. The function of titles is to guide 
the interpretation of a text, to indicate how the literary work should be perceived. The title is the means that allows a literary 
work to be appreciated because its aesthetic properties are perceived through it.

The peculiarities of lexical content of titles have been highlighted. Autosemantic and synsemantic titles are examined. 
The most common models of titles in British postmodernist literary texts are indicated. The functions of titles and subtitles of 
British postmodernist literary text (сommunicative, cognitive, expressive, aesthetic, appellative, argumentative, referential, 
deictic) are analyzed. 

Key words: postmodernist literary text, autosemantic title, synsemantic title, chronotope, implicit and explicit meaning.

ЗАГЛАВИЕ В СМЫСЛОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ БРИТАНСКОГО ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО ХУДОЖЕСТ-
ВЕННОГО ТЕКСТА

Статья посвящена исследованию функционирования заглавия в британском постмодернистском художествен-
ном тексте начале XXI века. Указано особенности лексического наполнения заглавий, исследованы автосемантич-
ные и синсемантичные заглавия, установлено специфику реализации функций заглавий и подзаглавий.

Ключевые слова: постмодернистский художественный текст, автосемантичное заглавие, синсемантичное за-
главие, хронотоп, эксплицитность, имплицитность.

Постановка проблеми. У XX столітті феномен тексту опинився в епіцентрі інтересів гуманітарної науки. Особливий 
інтерес становить розвиток тексту в британській художній літературі доби постмодерну, де чітко простежуємо інтеграцію 
різноманітних семіотичних кодів. Основними ознаками творів сучасного постмодернізму в літературі є незавершеність, 
гра, іронія, пастиш, безліч цитат, відмова від строгої концептуальності. Відповідно постмодернізм у літературі виявився 
пов’язаним із сучасним візуальним мистецтвом, через розмивання кордонів між різними видами мистецтва. А відтак він 
поєднав розповідь з показом. Цитатність, інтертекстуальність, властиві постмодернізму загалом, виявилися в британсько-
му художньому прозовому тексті у різноманітних імітаціях, стилізаціях літературних попередників, іронічних колажах 
традиційних прийомів письма.

Художній прозовий текст є складною системою взаємопов’язаних і взаємообумовлених елементів, що утворюють вну-
трішньо організовані складні єдності. У цьому сенсі зв’язок заголовка і змісту тексту є значущим для створення єдиного 
текстового простору.

Актуальність роботи зумовлюється спрямуванням сучасних лінгвістичних студій на вивчення постмодерністських 
прозових текстів, яким властива нелінійна форма організації матеріалу, інтертекстуальність, фрагментарність, колажова-
ність та підтверджується потребою розкриття ролі заголовка, який є організуючим елементом цього типу текстів.

Новизна розвідки полягає в тому, що об’єктом дослідження постає британський постмодерністський художній про-
зовий текст. Метою дослідження є виявлення особливостей зв’язку заголовка і тексту, дієвість заголовка в смисловому 
текстопросторі британського постмодернізму. 

Виклад основного матеріалу. Особливий інтерес для дослідження прагматичного впливу на адресата представляє 
такий важливий компонент постмодерністського художнього тексту, як заголовок. Будучи першим знаком тексту, він є 
необхідною в змістовному плані структурною одиницею тексту. Ю. М. Лотман порівнює літературний твір і його елемен-
ти з іншими формами мистецтва, зокрема з образотворчим. Так, «цілком поглинені розгляданням картини ми можемо і 
не звернути особливої уваги на раму. Але варто нам переключити свою увагу на раму, як увесь твір набуває закінченого 
змісту. Завіса в театрі видається нам тільки деталлю, але вона також є елементом художнього простору всередині єдиного 
цілого – театрального дійства, і ми можемо говорити про її композиційну роль. Саме із споглядання завіси починається 
занурення глядача в атмосферу вистави» [7, с. 255].

Заголовок – це цілісна одиниця мови (текстовий знак), яка є обов’язковою частиною тексту і має фіксовану позицію 
– перед і над текстом. І. Г. Кошева трактує заголовок як кодовану ідею тексту та наголошує на особливій силі його ретро-
спективного впливу на читача, коли після ознайомлення зі змістом тексту відбувається співвіднесення прочитаного із 
заголовком [5]. Заголовок сприяє усвідомленню первинної перспективи, на яку направлене сприйняття адресата, і пере-
осмисленню тексту відповідно до закодованої в ньому ідеї.

Заголовок у лінгвістичному аспекті є іменем тексту, а в семіотичному – його першим знаком. У зв’язку із цим  
Є. А. Лазарева вважає заголовок знаком, що сигналізує про існування тексту на визначеному місці в цілому просторі [6, 
с. 160]. Цим визначається і основна смислова функція заголовків: як знаки текстів, вони допомагають сформувати перше, 
загальне уявлення про зміст: «заголовок особливо ясно ілюструє множинність інтерпретацій і відіграє важливу роль у 
створенні інтегрованої єдності тексту». Заголовок стає ключем до розуміння тексту при його повній семантизації. А це 
можливо тільки при прочитанні тексту, тобто тільки тоді, коли здійснюється інтеграція заголовка текстом. Окрім того, 
особливу роль заголовка О. Ю. Богданова вбачає в тому, що саме з нього адресат вилучає інформацію щодо стилю тексту, 
його тематики, сюжету, головних героїв тощо [2]. Проте не кожен заголовок здатний повідомити таку інформацію. Напри-
клад, заголовки творів «On The Edge» Е. Сент-Обіна [4] чи «Surface Detail» А. Бенкса [5] на експліцитному рівні не можуть 
дати вичерпної інформації про жанр, про героїв, ані про тематику твору.

© І. А. Бехта, О. В. Сподарик, 2016
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Читаючи текст, адресат може не до кінця розуміти, в якій системі він закодований. Реципієнт зацікавлений в тому, щоб 
отримати максимально повне уявлення про текст, про ті «художні коди, які йому варто активізувати у своїй свідомості для 
сприйняття тексту» [7, с. 265]. Цю інформацію він вилучає, в основному, із заголовка, як найбільш яскравого елемента 
початку літературного твору, подібного до «рампи в театрі, до рами картини, до початку та кінця музичного твору, до 
поверхонь, що обмежують скульптуру чи архітектурну споруду» [7, с. 256]. Завдяки йому ми усвідомлюємо, що всі твори 
мистецтва є «кінцевою моделлю нескінченного світу, відображенням нескінченного в кінцевому, цілого в епізоді» [7, с. 
256]. Окрім того, заголовок налаштовує аудиторію на певну емоційну тональність, він «слугує свого роду камертоном, 
який визначає стилістичну єдність, але не окремої строфи, а тексту загалом» [9, с. 43].

Заголовок перебуває з текстом в своєрідних тема-рематичних відносинах. Початково «заголовок є темою художнього 
повідомлення... Текст щодо заголовка завжди знаходиться на другому місці і найчастіше є ремою. В процесі прочитання 
художнього тексту заголовна конструкція вбирає в себе зміст усього художнього твору... Заголовок, пройшовши через 
текст, стає ремою цілого художнього твору» [4, с. 111].

Заголовок є обов’язковим елементом тексту та займає так звану сильну позицію, яка завдяки протиставленню всьому 
тексту є ефективним засобом акцентування уваги адресата на важливі за змістом моменти. Заголовок завжди є органі-
зуючим елементом тексту. Прочитавши текст, реципієнт осмислює заголовок у зв’язку з усім текстом, при цьому його 
інтерпретація може зазнавати значних змін під його впливом. Як зазначає О. Ю. Богданова, у більшості випадків повне 
осмислення заголовка можливе в мегаконтексті, оскільки багато заголовків містять алюзії і вимагають від читача знання 
міфології, історії літератури, історії релігії тощо [2]. Так, для вірної інтерпретації заголовків романів К. Тойбіна «The 
Testament of Mary» [23], Ф. Грегорі «The Other Boleyn Girl» [12] та П. Акройда «The Fall of Troy» [1] необхідні знання 
адресата про біблійний заповіт, епоху правління короля Генріха VIII та історію старовинного міста Троя на північно-за-
хідному узбережжі Малої Азії.

Заголовок апелює до попереднього досвіду читача і може виконувати своє основне призначення тільки в нерозрив-
ному зв’язку і єдності з цілим, повністю завершеним текстом, оскільки тільки текст є носієм концепту, а головне, і часто 
єдине, авторське формулювання цього концепту вміщується в заголовку. Саме тому заголовок можна вважати квінтесен-
цією авторського задуму [2]. Отже, заголовок, однозначний чи багатозначний, може бути зрозумілим тільки в результаті 
сприйняття тексту як структурно-семантичної єдності, що характеризується цілісністю і зв’язністю.

Найуживанішою є коротка лаконічна форма заголовка, яка найбільш змістовно відображає семантику тексту. Заголо-
вком може бути ім’я людини, географічна назва, місцезнаходження, подія. Так, заголовком на обкладинках романів К. 
Кірнан «Beowulf» [14] та Дж. Гелоувей «Clara» [11] є імена Беовульфа (воїна германського племені) та Клари (німецької 
піаністки). 

Заголовки, що вказують на час і місце дії, вживаються адресантами для створення художнього простору і часу у тексті. 
Так, заголовки романів С. Фолкса «On Green Dolphin Street» [9] та Дж. Ланчестера «Capital» [16] є назвами географічного 
місцерозташування, а заголовок на обкладинці роману А. МакЮена «Saturday» [20] є часовим вказівником. 

Що більш лаконічним є заголовок, то більш семантично містким він є. Оскільки заголовок покликаний не тільки 
встановити контакт з читачем, а й викликати в нього інтерес, здійснити емоційний вплив на нього, у заголовку можуть ви-
користовуватися виразні можливості мовних засобів різних рівнів: тропи, повтори, незвичні граматичні форми тощо. Так, 
заголовок роману С. Баррі «A Long Long Way» [7] містить лексичний повтор Long Long, а заголовок роману Дж. Конноллі 
«The Burning Soul» [8] є метафорою.

Довгі заголовки, такі як, «Mustard, Custard, Grumble Belly and Gravy» [21] та «The Boy Who Climbed Into the Moon» [2] 
спрямовані на дитячу аудиторію. Використання таких заголовків пояснюється особливістю психологічного сприйняття 
дітьми. 

Характеризуючи лексичне наповнення заголовків, лінгвісти також враховують ступінь репрезентації концептуально-
тематичної лінії тексту та поділяють заголовки на автосемантичні (виконують інформативну функцію та дозволяють на їх 
основі робити висновки про зміст тексту) та синсемантичні (не виражають змістовно-фактуальної інформації) [10, с. 32]. 

Наведемо приклади автосемантичних заголовків. Так, семантика заголовків романів Ф. Д. Джеймс «The Lighthouse» 
[13], Д. Феллоуза «Snobs» [10], С. Мауера «The Gospel of Judas» [19] та К. Р. Кірнан «Beowulf» [14] дозволяє адресату ві-
рно інтерпретувати повідомлення та пов’язати зміст заголовка із текстом на експліцитному чи імпліцитному рівнях. Адре-
сат інтерпретуватиме заголовок The Lighthouse буквально – як високу башту, що має потужне джерело світла, яке вказує 
шлях суднам, або як те, що вказує шлях до чогось в житті; Snobs – як людей, які свої смаки, манери вважають винятковими 
і ставляться зневажливо до людей з іншими смаками, манерами; The Gospel of Judas – як частину біблії, розказану учнем 
Ісуса Христа Іудою, або як історію, розказану зрадником, запроданцем; Beowulf – як історію подвигів героя однойменної 
поеми – пам’ятки стародавнього англосаксонського героїчного епосу. 

Семантика синсемантичних заголовків не виражає змістовно-фактуальної інформації та не дає можливості поєднати 
зміст заголовка і тексту. Наприклад, заголовки романів Д. Уінтерсон «The Power Book» [24], Н. Баркер «Five Miles from 
Outer Hope» [6], К. Еткінсон «One Good Turn» [3] є незрозумілими для адресата, якому потрібно прочитати увесь текст для 
правильної його інтерпретації. 

Заголовок тексту виконує низку функцій: номінативну, інформативну, експресивну, апелятивну, рекламну, розділову 
[8], інформативно-орієнтуючу, рекламно-експресивну, графічно-видільну [6]. Серед значної кількості функцій заголовків 
залежно від функційного стилю і жанру тексту на перший план виходить та чи інша функція [8]. Досліджуючи британські 
постмодерністські прозові тексти нами виокремлено такі функції заголовка:

– номінативна. Заголовок, виконуючи номінативну функцію, називає текст, що містить інформацію про його тему, 
героїв, час, місце дії;

– інформативна. Заголовок стисло повідомляє про основний зміст, тему або ідею;
– дейктична. Заголовок представляє текст у зовнішньому світі та є «вказівкою на те, що далі слідує певна літературна 

«річ» [1, с. 431];
– рекламна. Заголовок приваблює, зацікавлює читача. Автор повинен заволодіти увагою адресата, змусити його про-

читати текст до кінця, а для цього потрібно вказати на його «споживчу цінність» [1, с. 436], забезпечити його «рекламною 
«приманкою» [1, с. 432], «розпалити читацький апетит» [1, с. 435], тобто зробити все, щоб « заманити клієнтів» [1, с. 435];

– апелятивно-експресивна. Заголовок здійснює на читача певний вплив, викликає емоції.
Обкладинка книжки може містити не тільки заголовок, а й підзаголовок або коментар, які за формою є повними або 

частковими цитатами. Головною ознакою, яка диференціює цитати в коментарях, є експліцитна маркованість, що про-
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стежується у використанні лапок для оформлення, а ознакою, що диференціює підзаголовок, є структурно-семантична 
тотожність із заголовком та текстом.

Головними функціями підзаголовка та коментарю є 1) атрактивна, що полягає у привертанні уваги до джерела,  
2) референтна, суть якої – в доповненні та деталізації референтного простору заголовка; 3) когнітивна, призначення якої 
зводиться до закріплення, зберігання і вираження підсумків культурного досвіду соціуму; 4) інформативна, яка полягає у 
повідомленні додаткових відомостей про текст та оцінюванні його. Успішна реалізація зазначених функцій забезпечуєть-
ся відповідним лінгвостилістичним оформленням цитати.

Прикладами підзаголовків можуть слугувати підзаголовки на обкладинках романів М. Лерой «Collaborator» A forbidden 
love…. A private war [17] та У. Селфа «Liver» A Fictional Organ with a Surface Anatomy of Four Lobes [22], які уточнюють та 
доповнюють семантику заголовка та тексту загалом.

Прикладами коментарів можуть слугувати коментарі на обкладинках романів Х. Ментел «Beyond Black» «Darkly 
humorous and imaginative» Daily Mail [18] та С. Кінселли «Mini Shopaholic» New York Times bestselling author [15], голо-
вними функціями яких є атрактивна та рекламна.

Висновки. Отже, заголовок узагальнює, концентрує основний зміст тексту, відображає його суть, є своєрідним кодом, 
дешифрування якого виявляє авторські інтенції стосовно власне заголовка і тексту загалом, а також відкриває можливості 
«осмисленої» роботи читача з твором. Заголовок відіграє важливу роль в структурі тексту і образній системі художнього 
твору. Він визначає суттєві особливості тексту, відображає основні сюжетні лінії твору, встановлює зв’язки між різними 
образами і ситуаціями. Заголовок пов’язаний із хронотопом тексту. Він розкриває приховані смисли, важливі для інтер-
претації тексту; служить ключем до його підтексту та актуалізує його інтертекстуальні зв’язки.

Оскільки з погляду семіотики текст є складною системою взаємопов’язаних і взаємообумовлених елементів, що утво-
рюють внутрішньо організовані складні єдності, зв’язок заголовка, зображення і тексту має вирішальне значення для ство-
рення єдиного текстового простору книжки, дослідження якого становить перспективу подальших наукових розвідок.
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КОДИ КУЛЬТУРИ В ОБРАЗІ ЛЮДИНИ В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ  
(НА МАТЕРІАЛІ КОМПАРАТИВНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ)

У статті аналізується на матеріалі компаративних фразеологізмів образ людини в англомовній картині світу 
крізь призму культурних кодів, а також уточнюються окремі теоретичні питання, пов’язані із означеною темою. 
У цьому дослідженні виявляються ті джерела, з яких запозичуються символьні образи для формування засобами 
досліджуваних одиниць образу людини в англомовній картині світу, що загалом дозволяє більш повно описати цей 
важливий фрагмент будь-якої картини світу.

Ключові слова: компаративний фразеологізм, порівняння, код культури, концепт «людина», лінгвокультурологія, 
англомовна картина світу.

CULTURAL CODES IN THE IMAGE OF A PERSON IN THE ENGLISH LANGUAGE WORLD VIEW (BASED 
ON THE MATERIAL OF THE COMPARATIVE PHRASEOLOGy)

While cognizing the world people learn much about themselves, their role in the world, other living and inanimate crea-
tures, objects, artifacts, phenomena etc. They always compare themselves with these signs of the surrounding world, providing 
them with the specific cultural meaning and changing them into the figurative symbols or into the so called «cultural codes».

The total number of these cultural codes form their ideas about the world view in general and themselves as its unique 
part. The disclosure of these cultural codes concerning people as the central part of the language world view is the main aim 
of this article, where the main task is to disclose the sources or the system of images with the help of which people form their 
own image in the English language world view, using English comparative phraseological units. 

The choice of the comparative phraseological units is not without grounds, as with the help of these lexical units, which 
have a comparative character, people can figuratively and emotionally code their image on the basis of the figurative images 
of living and inanimate nature, objects and other phenomena which surround them. It is assisted by the essence of these units, 
which are formed on the basis of comparison, and it leads to the possibility of drawing them to the comparative structure of 
the system images taken from other conceptual spheres of the surrounding world. In the result of the semantic shifts these im-
ages in the new phraseological surrounding lose their relations with the referent conceptual sphere and move into the sphere 
of figurative nominations of a person. 

In different research works there are different amounts of cultural codes and subcodes. Some of them differ even termi-
nologically. But it is not essential for us, as the research of a specific part of the language world view through the prism of 
cultural codes may lead to their different number and their different terminological content. According to the main aim of this 
research work, which is not only to enlist these cultural codes which are already fundamentally studied, but with the help of 
the comparative phraseology to demonstrate how these cultural codes take part in the formation of the image of a person in 
the English language world view, where and how the comparative phraseology borrows the material for the formation of the 
image of a person in the English language world view.

Key words: comparative phraseological unit, comparison, cultural code, concept «person», linguo-cultural studies, the 
English language world view. 

КОДЫ КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗЕ ЧЕЛОВЕКА В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ 
КОМПАРАТИВНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ)

В статье анализируется на материале компаративных фразеологизмов образ человека в англоязычной картине 
мира сквозь призму культурных кодов, а также уточняются отдельные теоретические вопросы, связанные с ука-
занной темой. В этом исследовании выявляются те источники, из которых заимствуются символьные образы для 
формирования средствами исследуемых единиц образа человека в англоязычной картине мира, что в целом позволя-
ет более полно описать этот важный фрагмент любой картины мира.

Ключевые слова: компаративный фразеологизм, сравнение, код культуры, концепт «человек», лингвокультуро-
логия, англоязычная картина мира. 

Постановка проблеми. В лінгвістичних дослідженнях останніх десятиліть чільне місце набуло використання антро-
поцентричного принципу, відповідно до якого людина стала одним із основних об’єктів мовознавчих студій. І це небез-
підставно, адже, як стверджують лінгвісти, існують три головні об’єкти пізнання і опису, які належать до світу «Дійсність: 
1) людина; 2) навколишній світ (простір та предмети, які його заповнюють) та 3) час [3, с. 14; 4, с. 6-7]. Безперечно, у цій 
нероздільній тріаді людина як основа всього буття на Землі займає центральне місце. 

У процесі пізнання навколишнього світу, людина одночасно пізнає і саму себе, мимовільно порівнюючи себе з незлі-
ченною кількістю живих істот та неживих предметів, артефактів, явищ, надаючи їм певний культурний смисл і тим самим 
перетворюючи їх в образні символи або ж у так звані «культурні коди» (термін В.М.Телії [8]), які знаходять своє відобра-
ження у мовній картині світу (далі – МКС). Сукупність цих культурних кодів формує уявлення людини про картину світу 
загалом, а також про саму себе як про один із її фрагментів. Недаремно в наукових дослідженнях з когнітивної лінгвістики 
та лінгвокультурології виявленню цих культурних кодів відводиться особливе місце, оскільки вони дозволяють здійснити 
опис цього світу, а також окремих його фрагментів, яким є людина, більш детально та різносторонньо.

Відтак у цій статті ставиться завдання проаналізувати на матеріалі компаративних фразеологічних одиниць (далі – 
КФО) англійської мови культурні коди, які беруть участь у формуванні образу людини в англомовній картині світу (далі 
– АМКС). Основна мета дослідження полягає не в переліку цих кодів культури, які на сьогоднішній день є достатньо 
дослідженими, а в спробі співвіднести компаративні фразеологічні номінації людини в АМКС з джерелами їх образної 
мотивації та формування – живими істотами, рослинами, предметами, артефактами тощо, які в мові реалізуються у ви-
гляді системи кодів культури. 

Актуальність дослідження полягає в прогнозованому отриманні відповіді на питання про те, з яких джерел, з яких 
концептополів АМКС запозичує символьні образи для формування компаративно-фразеологічного образу людини, що 
загалом дозволить більш повно описати такий важливий фрагмент будь-якої картини світу, яким є людина. Таке дослі-
дження антропоцентричного характеру буде, на наш погляд, певним внеском на шляху до кращого пізнання «людини в 
мові», а точніше – «людини у фразеології». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В науковій літературі достатньо широко висвітлено питання видів культур-
них кодів, їх кількості, їх сутності, а також здійснено їх аналіз на матеріалі різних мовних одиниць, зокрема й фразеологіч-
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них [1, с. 9 – 23; 2, с. 9 – 11; 4, с. 6; 6, с. 79- 86; 7, с. 220]. У цих дослідженнях фігурує різна кількість культурних кодів (від 5 
до 15), окремі з яких різняться між собою термінологічно. І це цілком закономірно, адже дослідження певного фрагменту 
МКС крізь призму культурних кодів справді може зумовити як їх різну кількість, так і їх різний зміст. 

Тільки в окремих дослідженнях, як наприклад, A.B. Терентьєва [9] та І. І. Туранського [10], здійснено спробу ви-
окремити коди культури безпосередньо на матеріалі КФО англійської мови, проте їх аналіз проведено фрагментарно та 
безвідносно до концептополя «людина». Відтак наша стаття є спробою заповнити цю прогалину, в чому і полягає новизна 
цього дослідження.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження. Якщо виходити із загальновживаного тлу-
мачення терміну «код», під яким розуміється «система умовних знаків або сигналів для передачі, обробки і зберігання 
інформації» [13, с. 551], то під терміном «код культури» або «культурний код» в найбільш популярній формі слід, очевид-
но, розуміти систему знаків або символів для передавання, обробки та зберігання культурної інформації, яка закодована 
у будь-якому предметі чи явищі матеріальної, духовної культури. Саме тому цілою низкою учених, які займаються до-
слідженням цієї проблеми, зазначається, що під терміном «культурні коди» слід розуміти систему знаків матеріального 
та духовного світу, які в процесі освоєння людиною світу втілили у себе культурні смисли і стали їх носіями і використо-
вуються для кодування нової інформації [2, с. 9–11; 4, с. 5; 7, с. 220; 8, с. 18; 9, с. 68]. Так, зокрема, О. Селівановою куль-
турний код визначається як «мережа членування, категоризації, оцінок інтеріоризованого світу та внутрішнього досвіду 
людини, зумовлена культурою певного етносу й репрезентована в семіотичних системах природної мови, мистецтва, об-
рядів, звичаїв, вірувань, а також у нормах моралі, поведінці членів етнічної спільноти» [7, с. 220]. В. В. Красних уподібнює 
код культури до «сітки», яку культура «накидає» на навколишню дійсність, членує, категоризує, структурує і оцінює його 
[4, с. 5]. Коди культури, зазначає далі автор, співвідносяться з древніми архетиповими уявленнями людини і власне вони, 
ці уявлення «кодують». На думку дослідниці, коди культури за своєю природою є універсальними, і властиві людині як 
homo sapiens, проте їх прояви та вагомість кожного з них у певній культурі, а також метафори, в яких вони реалізуються, 
національно детерміновані й обумовлені конкретною культурою [там же: с. 5]. На питанні, з одного боку, універсальності, 
а з іншого – національно-культурної детермінованості культурних кодів наголошують також і О. Селіванова [7, с. 220] та 
А. В. Терентьєв [10, с. 68]. 

Вибір у цій статті КФО як фактичного матеріалу для дослідження образу людини в АМКС крізь призму культурних 
кодів небезпідставний, адже часто саме за допомогою цих мовних знаків порівняльного характеру людина здатна до-
статньо ємно і влучно, образно й емоційно кодувати свій образ за допомогою символьних образів живої і неживої при-
роди, предметів і явищ навколишнього світу. Цьому сприяє сама сутність цих одиниць, які побудовані на порівнянні, 
яке передбачає використання в їх компонентному складі крім основи порівняння також і об’єкта порівняння, тобто так 
званого образу-еталону. Останнім є, як правило, символьний образ певного культурного коду, який втілює в собі ту чи 
іншу ознаку, властивість, які переносяться на образ людини, як наприклад: (as) tall as a lamp-post (артефакт), to laugh like 
a hyena – (зооморфізм) тощо. 

Саме образ-еталон, будучи залученим у склад КФО із певної концептосфери, не тільки моделює їх образну основу, їх 
внутрішню форму, але й виконує роль носія певної культурної інформації, тобто виступає репрезентантом певного куль-
турного коду. Більше того, як зазначає К.І Мізін, образ-еталон є «індентифікатором належності КФО до того чи іншого 
(суб)коду культури» [5, с. 125]. Це положення є важливим для культурно-кодової ідентифікації фактичного матеріалу на-
шого дослідження, а тому слідом за К.І. Мізіним віднесеність до того чи іншого коду культури здійснюється у цій статті 
за належністю образу-еталона до певної сфери культури. Завдяки образу-еталону в структурі КФО відбувається процес 
«перекодування інформації» [5, с. 126], тобто перехід із одного культурного коду в інший, наприклад: «рослина» –► «зо-
внішність людини»: (as) tall as an oak; «артефакт» –► «інтелект людини»: (as) smart as a steel trap тощо і на шляху цього 
процесу образ-еталон відіграє роль своєрідного «містка» [5, с. 129]. Фактично саме образ-еталон є одночасно тим «буді-
вельним матеріалом» [3, с. 13], за допомогою якого здійснюється «розбудова» концептополя «людина». 

Таким чином, при кодуванні образу людини засобами КФО проходить процес «змішування» або ж «сплетення» кон-
цептів один з одним, зокрема, концепту «людина» або ж його субкоцептів з іншими концептами, які представляють різні 
фрагменти картини світу, а відтак і різні культурні коди. «Немає чіткої межі між кодами культури, – пише К.І.Мізін, – 
вони розмиті, вони постійно перетинаються один з одним. Більше того, між ними постійно здійснюється взаємообмін, 
взамопереходи із одного в інший» [5, с. 126]. 

Отже, коди культури – це ті джерела або ж та система символьних образів, з яких фразеологія, в тому числі і компара-
тивна на позначення людини, запозичує образи для свого формування. Наш фактичний матеріал дозволяє виокремити такі 
культурні коди, що беруть участь у формуванні компаративно-фразеологічного образу людини в АМКС: 

1) біоморфний культурний код, що репрезентує образ людини за допомогою образів диких та свійських тварин, пта-
хів, комах, рослин тощо. Цей культурний код, який є у складі компаративно-фразеологічних номінацій людини в АМКС 
найбільш представленим, може бути поділеним на два субкоди: 

а) зооморфний (або анімалістичний) культурний код, що базується на використанні символьних образів із сфери 
тваринного світу. Активне вживання зооморфізмів у складі КФО пояснюється тим, що з самого початку історії людства 
тварини співіснували з людиною, в яких вона бачила щось знайоме, знаходила явні або приховані риси та ознаки, спільні 
зі своїм світом. Відтак тривалі спостерження людини за тваринами, за їх повадками лягли в основу цілого ряду порівнянь, 
які згодом закріпились і стали стійкими КФО. 

Необхідно відзначити, що майже кожна ознака, властивість людини в АМКС уподібнюється аналогічним ознакам та 
властивостям, характерним тваринам, наприклад, «впертість» – як у мула або ж осла: (as) stubborn as a mule / a donkey; 
«жадібність» – як у вовка: (as) gready as a wolf; «мовчазність» – як у риби: (as) dumb as a fish; «легковажність, бездумність» 
– як у метелика: (as) lіght as butterfly; «веселість, життєрадісність» – як у жайворонка: (as) cheerful as a lark; «повільність» 
– як у черепахи: as slow as a tortoise; «відданість, вірність» – як у собаки: (as) devoted as a dog; «метушливість» – як у кур-
ки: to behave like a hen with one chicken; «пихатість, високомірність» – як в індика: to strut / to swell lіke a turkey-cock тощо.

Символізм низки образів зооморфного коду є у складі КФО на позначення людини, з одного боку, універсальним, як 
наприклад: «боягузливість» – (as) tіmіd as a hare (англ.) – ängstlich wie ein hase (нім.) – боязкий як заєць (укр.); «дурість» 
– as silly as a goose (англ.) – dumm wie eine gans (нім.) – дурна як гуска (укр.) тощо, а з іншого боку – національно-специ-
фічним. Так, наприклад, в англомовній лінгвокультурі зооморфізм (serpent) «змія, змій» символізує «розум» людини – as 
wise as a serpent, а в інших лінгвокультурах, зокрема, в українській, російській – «підступність»: підступний /-а як змій /-я 
(укр.), как змея подколодная (рос.), що свідчить про специфічне світобачення та світорозуміння цих етносів. 
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б) флороморфний (або фітоморфний, фітонімний) культурний код, що базується на образах із сфери рослинного 
світу. Цей культурний код представлений у складі КФО значно менше, ніж зооморфний, проте це не применшує його 
значимість у формуванні компаративно-фразеологічного образу людини в АМКС. Так, за допомогою метафоричного ви-
користання символьних образів зі світу флори у складі КФО вербалізуються різні ознаки і властивості людини: (as) tall as 
a tree / an oak – «високий зріст»; (as) fair as a rose / a lіly – «краса дівчини / жінки»; (аs) like as two peas (in a pod) – «схо-
жість»; tо shake / shiver / tremble like a (аn aspen) leaf – «страх» тощо. 

2) предметно-артефактний (іноді об’єктний) культурний код, що репрезентує компаративно-фразеологічний об-
раз людини за допомогою символізму різноманітних навколишніх неживих предметів, речей, не створених людиною, а 
також артефактів, які є результатом її праці і які представляють собою, наприклад, предмети із сфери побуту, житла, одягу 
тощо. Символізм цих предметів та артефактів, що переноситься на людину, виникає у результаті асоціювання людини з їх 
формою, зовнішнім виглядом чи функціональними ознаками згаданих, як наприклад: (as) round as a barrel (форма); (as) 
lean аs a rake, (as) ugly as a scarecrow (зовнішній вигляд), (as) changeable as weathercock (функціональна ознака) тощо.

Розшифрування символізму переважної більшості предметів, артефактів у складі КФО на позначення людини в АМКС 
не складає якихось труднощів, проте в окремих випадках цей символізм є достатньо затемненим, як наприклад: (as) cold as 
a wagon tire – амер. сленг. черствий, бездушний як автопокришка, (as) crooked as a corkscrew / a crankshaft – амер. розм. 
дуже нечесний, непорядний (досл.: кривий, зігнутий як штопор / як колінвал), що свідчить про етнокультурну специфіку 
і навіть лакунарність цих одиниць. 

3) антропоморфний (часто соматичний або тілесний) культурний код, що репрезентує образ людини за допомо-
гою використання у компонентному складі КФО назв різних частин її тіла, наприклад: (as) long as one’s arm, to know smth. 
like the palm of one’s hand, two heads are better than one тощо. Певна частина КФО містить в собі слова-соматизми, запо-
зичені із тваринного світу, як наприклад: (as) crooked as a dog’s hind leg / a ram’s horn, (as) white as (a) (whale-, whale’s) 
bone / ivory тощо. Загалом соматичний культурний код визнається найбільш древнім, адже пізнання навколишнього світу 
та його усвідомлення людина почала із самої себе, оскільки власне тіло є для неї найбільш близьким, а тому з ним порів-
нюють, коли говорять про щось максимально знайоме. Більше того, частини людського тіла відзначаються ясністю своїх 
функцій, а відтак, їх іменування характеризуються легкістю переосмислення. 

4) міфологічно-релігійний культурний код, що репрезентує образи релігійних та міфологічних уявлень людини, які в 
хронологічному плані виявляються на першому місці, проте які і сьогодні використовуються в компаративних номінаціях 
людини в АМКС, як наприклад: (as) false as hell, (as) ugly as sin / a witch, (as) pale as death та інші. 

Достатньо широко представлений у складі КФО компонент devil (чорт), що має ще дохристиянське походження. Цей 
образ в англійській як і в інших лінгвокультурах втілює в собі зло, а тому КФО із цим компонентом мають здебільшого 
негативну конотацію. Як правило, вони виражають вади людини, наприклад: (as) ugly as the devil – «страшний вигляд», 
(as) cross as the devil, to be like the devil looking Over Lincoln – «злість, лють» тощо. 

І тільки окремі КФО із даним компонентом виражають позитивні риси людини в АМКС, як наприклад: «розумність» 
– (as) clever as the devil, «працьовитість» – to work like the devil, «енергійність» – (as) active as the devil. 

Фактичний матеріал свідчить про те, що в багатьох КФО на позначення людини фігурують антропоніми релігійного 
та міфологічного походження, що дозволяє розглядати їх у складі онімічного коду. 

5) онімічний культурний код, що репрезентує компаративно-фразеологічний образ людини антропонімами та то-
понімами, на основі чого в цьому коді можна виокремити відповідно антропонімічний та топонімічний субкоди. Що 
стосується символьних образів антропонімічного походження, то вони можуть представляти собою: 

– власні імена біблійного та міфологічного походження: (as) old as adam [бібл.]; (as) old аs Methuselah [бібл.: згідно книги 
Буття, предок Ноя, що прожив 969 років]; (as) wise as Solomon [бібл.: відповідно до Старого завіту ізраїльський цар (965–928 
до н.е.), славився надзвичайною мудрістю]; (as) rich as croesus [міфол.: останній цар Лідії в Малій Азії, (595–546 до н.е.)]; 

– суто англомовні власні імена, пов’язані як із сьогоденням, так і з попередніми періодами історії англомовних країн, 
а також запозичені із англомовної літератури: as game as Ned Kelly – [Ned Kelly – знаменитий австралійський розбійник, 
що жив у другій половині XIX ст. та відзначався надзвичайною хоробрістю] [11, с. 78]; to behave like John Bull – [John Bull 
– глузливе йменування англійців, яке походить із одного із англійських сатиричних памфлетів] [12, с. 560], (as) pleased as 
punch – [Punch – традиційний персонаж вуличного англійського лялькового театру] [13, с. 92]; to laugh like little audrey – 
[Audrey – персонаж в одній із комедій В.Шекспіра] [12, с. 10] та інші. 

У складі КФО на позначення людини в АМКС також представлені топонімічні власні назви, які здатні теж набувати 
символьного значення, наприклад: to fight like Kilkenny cats – [Kilkenny – одне із міст Великобританії] [12, с. 330]; to walk 
like a Virginia fence – [Virginia – один із штатів США]; to grin as a cheshire cat – [графство Cheshire – топонім на карті 
Великобританіїї; вираз походить із казки Л. Керрола «Alice’s Adventures in Wonderland»] [12, с. 442] тощо. 

6) агентивний (іноді професійний) культурний код, що репрезентує у складі КФО назви осіб за родом діяльності, 
професії, фаху, звання, заняття, ремесла тощо: (as) busy as a one-armed paper-hanger, (as) drunk as a beggar / а sailor / а 
tіnker, to swear like а stevedore / а truck driver / а trooper, to lіve lіke a king / a lord та інші. 

Семантика подібних КФО, їх емоційно-оцінна конотація значною мірою зумовлена тим соціально закріпленим, при-
чому доволі часто, негативним ставленням англомовного етносу до представників подібних професій, звань, що зумовлює 
цілісну негативну оцінність подібних одиниць. 

На завершення, варто зауважити, що в образній основі КФО на позначення людини в АМКС фігурують також інші 
культурні коди, як наприклад:

7) ландшафтно-географічний (або просторовий) культурний код, що репрезентує у складі КФО ландшафтні та гео-
графічні образи: (as) old as the hills / mountains, (as) steady as a rock, (as) changeable as the sea тощо;

8) астрономічний культурний код, що представляє предмети, явища астрономічного характеру: (as) different as 
heaven and earth, (as) clear as the sun in the sky, (as) changeable as the moon, to look lіke a full moon тощо; 

9) анемічний (або природоморфний) культурний код, що репрезентує у складі КФО символьні образи явищ природи: 
(as) black as thunder / а thunderstorm / а thunder cloud, (as) fast /quick /swift as lightning / wind, (as) right as rain, tо run like 
hurricane, tо have a face like thunder тощо;

10) гастрономічний культурий код, який представляє символьні образи продуктів харчування: (as) polite as a pie, (as) 
keen as mustard, as flat as a pancake, (as) dry as biscuit, (as) white as sugar, (as) nutty аs a fruitcake тощо;

11) речовинно-мінералогічний культурний код, який містить назви речовин, рідин, металів, мінералів: (as) hard as 
flіnt / granite, (as) heavy as lead, (as) neat as wax, (as) pale as chalk, (as) black as a coal, to swim like a stone тощо;



44 Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

12) квантитативний культурний код, що репрезентує у компаративах кількісні показники, які виражаються числів-
никами і сприяють насамперед гіперболізації значення таких виразів: to look like a million dollars, to look like thirty cents, to 
know smb / smth as well as one knows one’s ten fingers тощо. 

Дуже рідкісними є КФО, у яких представлені такі коди культури, як: 13) темпоральний: (as) big as a minute, to be as if 
he were born yesterday; 14) метричний: to have а face as long as a mile, (as) long as a mile; 15) діяльнісний: to cry as if one 
has been stuck, to be not as black as one is painted. 

Часто лінгвісти, які займаються проблемою культурних кодів, виокремлюють ще й так званий колоративний куль-
турний код, який репрезентує у складі фразеологізмів образи, пов’язані із символікою кольору. Такими у складі КФО, 
очевидно, могли б бути одиниці типу (as) red as a lobster, (as) blue as bilberry, (as) white as snow, які відображають в образі 
людини різноманітні колірні ознаки її обличчя, очей, волосся тощо, або ж навіть її більш абстрактні ознаки, як наприклад, 
«підлість аморальність» – (as) black as night, «недосвідченість» – (as) green as grass тощо. Проте подібні одиниці не впису-
ються в обрану нами у цій статті методологію визначення певного культурного коду, відповідно до якої ідентифікатором 
такої кодової належності є у складі КФО об’єкт порівняння, тобто образ-еталон, а не основа порівняння. А об’єкти по-
рівняння, як це видно у вищенаведених прикладах, хоча й імплікують у собі ознаки кольору, належать все-таки до різних 
культурних кодів (зооморфного, фітоморфного, речовинного), але аж ніяк – до колоративного. Відтак у цьому випадку 
може ставитися питання тільки про те, які культурні коди беруть у формуванні колірних ознак зовнішності людини або ж 
навіть окремих рис її характеру. 

Висновки. Пізнаючи навколишній світ та визначаючи своє місце у ньому, людина здавна зіставляла себе з незлі-
ченною кількістю живих істот та неживих предметів, артефактів, явищ, надаючи їм певний культурний смисл і тим са-
мим перетворюючи їх в образні символи або ж у так звані «культурні коди». В результаті такого зіставлення в АМКС 
сформувався компаративно-фразеологічний образ людини, у якому представлені символьні образи різноманітних сфер 
навколишньої дійсності – живої і неживої природи, предметів та артефактів, явищ природи та астрономічних об’єктів, 
речовин і мінералів тощо. Найбільша питома вага (майже 85 %) у цьому образі людини припадає на біоморфний та пред-
метно-артефактний культурні коди. 

Перспективу даного дослідження може складати більш детальний аналіз питання універсальності та національної 
специфічності прояву культурних кодів в образі людини в АМКС, його обумовленості англомовною лінвокультурою. 
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«УКРАЇНСЬКИЙ ТЕКСТ» РОСІЙСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ЖУРНАЛІВ

У статті досліджено масив перекладів української поезії та прози, опублікованих у російських літературних 
журналах «Дружба народов», «Новый мир» і «Знамя». Зроблено огляд українських творів і простежено динаміку 
публікації перекладів упродовж 1991–2011 років. Досліджено особливості репрезентації перекладу в літературному 
журналі та вплив концепції періодичного видання на добір творів для перекладу та форму їхнього подання. 

Ключові слова: «український текст», поезія, проза, переклад, репрезентація, рецепція, російський літературний 
журнал.

«UKRAINIAN TEXT» OF RUSSIAN LITERARy MAGAZINES
The array of translations of Ukrainian poetry and prose published in Russian literary magazines «Druzhba narodov», 

«Noviy mir» and «Znamya» was studied in the article. The classification of Ukrainian writings was offered. The movement of 
publishing of translations during 1991-2011 was traced. On the basis of analysis of author’s biographical data, on the basis of 
translated writings and reviews the circle of problems, motifs and stylistic dominant ideas of Ukrainian literature represented 
in Russian periodicals was established.

Specifics of translation’s representations in literary magazine (biographical data of author and translator, introductory 
article, afterword, literary and critical materials, correlation with other texts from the issue etc) were studied. The impact of 
conception of periodicals on writing’s selection for translation and their form was showed.

Key words: «Ukrainian text», poetry, prose, translation, representation, reception, Russian literary magazine. 
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«УКРАИНСКИЙ ТЕКСТ» РОССИЙСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖУРНАЛОВ
Статья посвящена исследованию корпуса переводов украинской поэзии и прозы, опубликованных в российских 

литературных журналах «Дружба народов», «Новый мир» и «Знамя». Сделан обзор украинских произведений и 
определена динамика публикации переводов в 1991–2011 годах. Исследованы особенности репрезентации перевода в 
литературном журнале и влияние концепции периодического издания на выбор произведений для перевода и форму 
их подачи. 

Ключевые слова: «украинский текст», поэзия, проза, перевод, репрезентация, рецепция, российский литератур-
ный журнал.

Упродовж останніх років українська література в перекладі російською мовою досить часто з’являється на сторінках 
російських літературних журналів: вірші та проза С. Жадана («Дружба народов» (далі ДН. – Г.Б.), 2013, № 4; «Новый мир» 
(далі НМ. – Г.Б.), 2013, № 5; № 7; 2014, № 5; ДН, 2015, № 4), поезія М. Кияновської (Интерпоэзия, 2014, № 2; НМ, 2015, 
№ 9), есе Т. Прохаська (НМ, 2014, № 5), оповідання Ю.Іздрика (НМ, 2014, № 9), вірші В. Голобородька (НМ, 2015, № 9) 
та ін. Спорадичне звертання до згаданих публікацій зрештою сформувалося в тему цієї статті. Її актуальність зумовлена 
теоретичним та практичним значенням досліджень діалогу між різними культурами, зокрема й української та російської.

Метою нашої розвідки є з’ясування особливостей репрезентації перекладів з української літератури в російських лі-
тературних журналах. Для досягнення поставленої мети потрібно розв’язати такі завдання: простежити динаміку публі-
кацій перекладів з української літератури упродовж 1991–2011 років; дослідити особливості репрезентації перекладу в 
літературному журналі; з’ясувати вплив концепції періодичного видання на добір творів для перекладу та форму їхнього 
подання.

Теоретичним підґрунтям нашої статті є літературознавча теорія художнього перекладу (Л. Коломієць, М. Лановик, 
О. Тетеріна та ін.), зокрема трактування перекладу як засобу міжлітературної та міжкультурної комунікації [6]. Найближ-
чими до теми нашого дослідження є статті Г. Улюри та І. Булкіної [4; 1]. Ганна Улюра в статті «Сучасна українська проза 
в перекладах російською мовою: досвіди і практика» з’ясовує, які твори перекладаються і яку рецепцію вони викликають 
у літературній критиці. Науковець аргументовано визначає основні дискурсивні стратегії російської критики: акцент на 
екзотичності вихідного твору або встановлення типологічних історико-культурних сходжень між двома літературами [4, 
с. 301], що, власне, представляє завуальовану чи пряму імперську позицію реципієнта. Г. Улюра досліджує і книжкові ви-
дання, і журнальні, однак зосереджується на прозі, нам же видається важливим залучити до вивчення і поезію, оскільки 
вона також активно перекладається. Інна Булкіна осмислює значення репрезентації журналом «Новый мир» української 
літератури в 2011 р., проте в процесі письма значно розширює і хронологію, і журнальний контекст. Загалом новомирівські 
«сюжети» української літератури увиразнюють її відмінні риси від російської. Йдеться, на думку І. Булкіної, про більшу 
залежність від політичної ситуації, провідну позицію «жіночої» прози, ставлення українців до російської літератури як до 
іноземної тощо, проте і ««Новый мир» створив своєрідний канон української літератури для іноземця із Москви» [1]. Тому 
вважаємо доцільним зіставити кілька зрізів української літератури, створених російськими літературними журналами. 

У журналі «Дружба народов» за 1991 р. надруковано романи В. Винниченка «Поклади золота» («Золотые россыпи», 
№ 1) та В. Барки «Жовтий князь» (№ 11, № 12), добірки поезій Б.-І. Антонича (№ 4) та М. Руденка (№ 5). Це «щільний» рік 
для українських публікацій. Розпочинаючи з 1992 р., публікації трапляються значно рідше: роман В. Підмогильного «Міс-
то» («Город», 1992, № № 8-10), в 1993 р. – добірка поезій П. Филиповича (№ 1), у 1996 р. – оповідання Б. Антоненка-Дави-
довича «Три чечени» (№ 1). Проте поряд з класикою з’являються і презентації сучасної української літератури: в 1994-му 
ДН знайомить свого читача з віршами групи «Бу-ба-бу» (№ 1). Автор вступних нотаток Олена Трофимова наголошує не 
на близькості з російською іронічною поезією, а на специфічному аранжуванні інтонації, і вбачає в бубубістах «ще один 
доказ вільної української культури, що відроджується». Інші акценти прочитуються при публікації уривків з «Польових 
досліджень…» О. Забужко (1998) та журнального варіанту «Рекреацій» Ю. Андруховича (2000) [4, c. 299]. У 2004–2005-
му роках ДН «скупо» публікує поезію: І. Жиленко («Нет времени мне для печали...», 2004, № 5), І. Драч («Одна Любовь 
не знает меры...», 2004, № 9), І. Римарук («Нырнуть блесною в реку речи...», 2005, № 3). Через кілька років приходить час 
прози: Є. Кононенко (2008), Г. Тарасюк (2009), Т. Малярчук (2010). У 2012-му ДН друкує більше прози: Барліг О., Воль-
вач П., Даниленко В., Іздрик Ю., Сняданко Н., Шинкаренко Ю. і зовсім небагато поезії: О. Сливинський та Б.-І. Антонич. 

Особливості рецепції української поезії в російських літературних журналах розглянемо на прикладі творів 
Ігоря Римарука [8–11]. Насамперед нашу увагу привертає публікація добірки поезій Ігоря Римарука в журналі 
«Новый мир» (2009, № 4) під назвою «Свет в камне» (переклад з української мови Наталїї Бельченко) [11]. У стис-
лій передмові Римарук представлений як один «з найбільш вагомих і легендарних поетів свого покоління». Серед 
прикметних ознак його творчої манери названо метафоричність та інтелектуалізм [11, с. 123]. Із семи віршів два 
подано мовою оригіналу і в перекладі: «…в село над морем де такий глухий Едем…» / «…в село над морем где глу-
хой Эдем вдвоем…» і «Світ в камені» / «Свет в камне», який і дав назву всій добірці. Саме ця білінгвальна подача 
чи найпереконливішим аргументом у тому, що в переклад «вміщається» тільки частка світу поета. Проте цілісний 
український текст на сторінках російського видання сприймається дуже гарно і промовисто. 

До річниці передчасної смерті І. Римарука журнал «Дружба народов» також підготував публікацію його віршів зі збір-
ки «Діва Обида» (№ 10, 2009) [9]. Добірка має два вступних слова – укладача Світлани Буніної і Сергія Жадана. Доктор 
філологічних наук С. Буніна атестує І. Римарука як класика сучасної української літератури, лідера покоління «вісімдесят-
ників» [9, с. 3]. Ці оцінки в передмові Сергія Жадана розглядаються детальніше: конкретизується лідерська діяльність Ри-
марука і в серед «вісімдесятників», і загалом у новій українській літературі, яка «закономірно повинна була виокремитися 
після 1991 року» [9, с. 4]. Обмежувальні координати: «портрет людини в національному пейзажі», типологічне сходження 
з «душевною упередженістю» російського поета І. Анненського, – визначені С. Буніною, переконливо розширюються Жа-
даном. Серед аргументів називаються не тільки зв’язки «вісімдесятників» з хронологічно близькими «шістдесятниками», 
а й досвід переосмислення «винятково плідних і потужних модерністських і авангардистських поетичних практик» почат-
ку ХХ ст. [9, с. 3]. Жадан слушно стверджує, що творчий доробок Римарука піднімається над часом фізичного існування 
поета і по праву належить до «території» класичної літератури і справжньої поезії. 

У журнальному контексті важливим є місце публікації, рубрикація і сусідні тексти: «дружбинці» відкривають вірша-
ми Римарука номер, супровідні матеріали увиразнюють постать поета на тлі сучасної української поезії. Проте наявність 
у середині номера добірки поезій у рубриці «Сучасна узбецька поезія» ніби прив’язує тексти саме до пострадянського 
простору. Нам видається, що вище згадані міркування Жадана дуже доречно знімають це обмеження. Загалом і зауваги 
щодо творчості та особистості Римарука, і сама добірка поезій у ДН сприймається більш цілісно порівняно з новомирів-
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ською подачею, можливо, тому що твори обрано з однієї збірки. Новомирівський текст створюють вірші з книжок різних 
років. Читачу повідомляють, що російською мовою вони друкуються вперше. Ця перша публікація – ніби запрошення до 
іншої розмови: друга подача творчості поета відбувається в журналі через три роки і має символічний заголовок «Былые 
буквы выводя по новой…» [8]. Прикметно, що в тексті є посилання на передмову С. Жадана [9, с. 3-4]. Водночас не можна 
не зауважити, що українська література до російського читача здебільшого приходить із запізненням. Так перша подача 
поетичної добірки Римарука із заголовком «З нової книги «Діва Обида»» з’явилася в журналі «Сучасність» у квітневому 
номері за 1995 рік. Десять віршів відкривають номер, однак, окрім сильної позиції (початок номера), вони виділені гра-
фічно – надруковані курсивом. Основні теми: слово, світ природи, одухотворений і впорядкований задумом Господа, світ 
людей, де втрачені «ближчі» ідеологічні орієнтири («спорожнілі п’єдестали») і недосяжні «далекі», визначені метафорами 
«гетьманський сад» і «Гетсиманський сад» [7], – переживалися в середині дев’яностих чи не найгостріше. 

На рецепцію художніх творів впливають літературно-критичні та публіцистичні матеріали, хроніка літературних по-
дій, рецензії, що друкуються в літературних журналах. У досліджуваних журналах – залежно від концепції та загального 
стилю видання – надають перевагу певним жанрам. «Знамя» пропонує гострі, дискусійні статті та інтерв’ю [1; 5; 12]; 
«Дружба народов» влаштовує обговорення актуальних проблем під час круглих столів [2; 3]; «Новый мир» друкує бага-
то рецензій, оглядів, літературознавчих статей (варто відзначити 6 статей під загальною назвою «Український вектор» 
за 2012 р.). На Круглих столах ДН йдеться і про загальнокультурні проблеми, і специфічно літературні. Так Д. Биков, 
осмислюючи міфи про Росію, Україну і літературу, помітив протилежну реакцію на події одного порядку в обох країнах: 
економічні негаразди викликають у росіян колективну фрустрацію, а в українців – захоплення (ДН, 2008, № 5). Про-
блемам перекладу був присвячений круглий стіл з багатозначною назвою «Переведи меня через майдан». У ньому взяли 
участь перекладачі Сергій Глов’юк, Віталій Крикуненко, Андрій Пустогаров, Ігор Сід, а також Сергій Жадан, видавці О. 
Ільницька та М. Ромм. Жадан назвав ряд письменників, чиї твори перекладаються і в Росії, і в інших країнах: Андрухо-
вич, Забужко, Прохасько, Сняданко, Іздрик, Ірванець… Відзначивши, що список персоналій практично не розширюється, 
письменник назвав інших авторів, вартих перекладів. Насамперед він звернув увагу на поезію «вісімдесятників» (Ю. Ан-
друхович, О. Забужко, В. Герасим’юк, Т. Федюк, І. Римарук) та «дев’ятидесятників» (М. Савка, М. Кіяновська, Г. Крук, О. 
Сливинський). Його думку підтримав А. Пустогаров, який перекладає з української літератури і прозу, і поезію. Для нього 
в Україні чи не найцікавіша світова поезія за останні 20-25 років, зокрема верлібр Г. Чубая, О. Лишеги, С. Жадана [2]. 

Висновки. Отже, наявність публікацій перекладів з української літератури в російських журналах свідчить про зрос-
тання інтересу до українських творів зі сторони російських видань, особливо до сучасної прози. Перекладачі й видавці на-
магаються спрямовувати читацьку рецепцію самим добором персоналій та текстів, публікацією супровідних біографічних 
довідок та літературно-критичних статей та матеріалів, які відображають обговорення проблемних питань. 

Перспективи дослідження. Одним із перспективних напрямів дослідження вважаємо подальше вивчення впливу 
концепції періодичного видання на добір творів для перекладу та форму їхнього подання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

У статті відображено сутність та компонентний склад комунікативної компетентності. Проаналізовано основні 
підходи та принципи організації процесу навчання англійської мови. Визначено параметри та рівні сформованості кому-
нікативної компетентності студентів-філологів. Висвітлено методи та прийоми організації процесу навчання англій-
ської мови у вищій школі. Запропоновано приклади вправ, які спрямовані на розвиток комунікативної компетентності. 

Ключові слова: комунікативна компетнтність, студенти-філологи, англійська мова, навчальний процес, комуні-
кативний підхід,компетентнісний підхід, комунікативні вправи, методи, форми, прийоми, принципи. 

the pecularitieS Of fOrMatiON Of StudeNtS-philOlOgiStS cOMMuNicatiVe cOMpeteNce 
iN the prOceSS Of StudyiNg eNgliSh

The article shows the different approaches to the interpretation of the term «communicative competence». The urgency of 
the issue of communicative competence of students-philologists in the process of studying English from the perspective of the 
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present was highlighted. The component structure of communicative competence (speech, lingual, discourse, sociocultural 
and sociolinguistic competences) was determined. The contents and characteristics of competence approach (personal and 
general social value of knowledge, skills, qualities; a clear effective system of criteria for measuring the level of formation 
and development of competence; the creation of some unusual problem situations; the creation of an appropriate learning en-
vironment; organization of the process of studying based on research, problem, partially-search methods; using modern ICT 
in the process of studying) and communicative approach (teaching communication through interaction in English; using au-
thentic materials in educational situations; using personal experience) to the process of studying English were clarified. The 
basic principles of English training (individual experience; level differentiation; age approach; problem-situational training; 
stimulation of independence in the process of studying; development of creativity and moral sphere of personality; actual-
ization of the results of studying) were highlighted. The parameters of communicative competence (perceptual, interactive, 
linguistic-communicative) were determined. The levels of students-philologists’ communicative competence (high, medium, 
low) were determined. The methods and techniques of the process of studying English in high school were highlighted. The 
examples of exercises aimed at developing students-philologists’ communicative competence were suggested.

Keywords: communicative competence, students, English, process of studying, communicative approach, competence ap-
proach, exercises, techniques, forms, principles.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ-ФИЛО-
ЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В статье отражены сущность и компонентный состав коммуникативной компетентности. Проанализиро-
ваны основные подходы и принципы к организации процесса обучения английскому языку. Определены параметры и 
уровни сформированности коммуникативной компетентности студентов-филологов. Освещены методы и приемы 
организации процесса обучения английскому языку в высшей школе. Предложены примеры упражнений, направлен-
ных на развитие коммуникативной компетентности.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, студенты-филологи, английский язык, учебный процесс, 
коммуникативный подход, компетентностный подход, коммуникативные упражнения, методы, формы, приемы, 
принципы. 

Постановка проблеми та її значення. У контексті інтеграції України до європейської спільноти постає питання ре-
формування вищої школи. Одним з найактуальніших питань сьогодення є реорганізація процесу вивчення іноземних мов. 
Зокрема, проблеми у галузі викладання іноземних мов відображені у низці документів, таких як «Національна доктрина 
розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті», «Закон про вищу освіту», «Загальні рекомендації з мовної освіти: вивчення, 
викладання, оцінювання» тощо. 2016 рік оголошено роком англійської мови в Україні. Відповідний указ № 641 від 16 
листопада 2015 р. підписав Президент України. Таке рішення ухвалено з метою сприяння вивченню англійської мови для 
розширення доступу українців до «…світових економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває 
знання та використання англійської мови, забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного 
та науково-освітнього простору» [4]. Таким чином, питання формування комунікативної компетентності є одним із пріо-
рітетів сучасної освіти відповідно до державної мовної політики. 

Аналіз останніх досліджень. Питання комунікативної компетентності досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вче-
ні як С. Амеліна, Л. Анпілогова, І. Баценко, І. Берман, В. Гнаткевич, Ю. Ємельянов, Ю. Жуков, В. Іванов, Т. Колбіна, 
В. Коростильов, Н. Корольова, А. Маркова, Е. Мірошниченко, І. Нейшин, Д. Норман, А. Панфілова, Ю. Пассов, Л. Пе-
тровська, А. Сергієнко, О. Тарнопольський, О. Федоров, С. Шатілов, Н. Шмітт та ін. Однак, проблема формування ко-
мунікативної компетентності студентів-філологів у процесі вивчення англійської мови потребує детільнішого вивчення 
у контексті Європейської інтеграції, адже «…лише шляхом кращого володіння сучасними європейськими мовами можна 
полегшити спілкування та взаємодію між європейцями з різними рідними мовами заради підтримки європейської мо-
більності, взаєморозуміння і співпраці, та подолати упередження і дискримінацію» [2]. Зокрема, потребують подальшого 
переосмислення та вдосконалення зміст, форми, методи та прийоми навчання англійської мови у вищій школі.

Мета статті – розкрити особливості формування комунікативної компетентності студентів-філологів у процесі ви-
вчення англійської мови. 

Виклад основного матеріалу. Ефективне опанування англійської мови передбачає організацію процесу навчання у 
контексті компетентнісного та комунікативно-діяльнісного підходів. Розглянемо особливості кожного з них.

Компетентнісний підхід до вивчення іноземних мов – це такий спосіб організації навчально-пізнавальної діяльності, що 
забезпечує засвоєння змісту та досягнення мети навчання у процесі розв’язанні певних проблемних завдань. Компетент-
нісний підхід у навчанні іноземних мов досить новий, однак ефективна реалізація цього підходу передбачає забезпечення 
студентів-філологів ефективними знаннями, необхідними для успішного досягнення цілей у реальних життєвих умовах. 

Основні риси компетентнісного підходу, які необхідно враховувати при організації процесу навчання англійської 
мови: 1) особистісна та загальносоціальна цінність знань, умінь, навичок, якостей, досвіду діяльності, які формуються 
та розвиваються; 2) формування, розвиток певних компетентностей і компетенцій (зокрема, комунікативної компетент-
ності); 3) наявність чіткої ефективної системи критеріїв виміру сформованості та розвитку компетентності; 4) створення 
певних нестандартних проблемних ситуацій, що дозволяють практично проявити і перевірити здобуті знання, уміння, на-
вички, особистісні якості та досвід; 5) наявність відповідного навчального середовища, що дозволяє ефективно розвивати 
визначені компетентності на основі певних принципів (активності, необхідності безперервної освіти упродовж життя, 
єдності між вимогами ринку праці та традиційними можливостями освітньої системи); 6) організація навчального процесу 
на основі дослідницького, проблемного, частково-пошукового методів, що забезпечують творчу реалізацію особистості; 
7) залучення сучасних ІКТ у навчальний процес, що дозволяє системі освіти «йти в ногу з часом».

Характерними рисами комунікативно-діяльнісного підходу до вивчення англійської мови є: 
1) навчання комунікації шляхом взаємодії англійською мовою. Зокрема, у процесі вивчення англійської мови необ-

хідно залучити усі види мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання, говоріння та письмо. На кожному етапі мовлен-
нєвої діяльності основними завданнями викладача є підготувати студентів до активного спілкування. Для цього поряд із 
традиційними застосовуються нетрадиційні методи та форми комунікативного спілкування. Наприклад, заняття органі-
зовуються у формі «круглого столу», мовної комунікативної гри, рольової гри, проблемних ситуацій, вікторин, конкур-
сів, театралізованих постановок, мультипрезентацій, віртуальних екскурсій тощо. Розвитку творчих здібностей студентів 
сприяє застосування методу дискусій, методу драми, проблемного методу, методу проектів, в основі яких лежить розви-
ток пізнавальних навичок, критичного та творчого мислення, самостійності, креативності. Ці методи також дають мож-
ливість працювати як самостійно, індивідуально, так і парно та в групах, бути здатним розв’язувати проблемні завдання, 
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знаходити необхідну інформацію з різних джерел, опрацьовувати її та критично оцінювати, відстоювати власну позицію, 
виробляти особисту точку зору, інтерпритувати матеріал, розвивати творчий потенціал студентів, підвищити ефектив-
ність самостійної роботи та ініціативність. 

2) використання автентичних матеріалів у навчальних ситуаціях. Зокрема, як автентичний матеріал для читання та ау-
діювання можна використовувати автентичні тексти, газети, журнали, афіші, рекламні оголошення, проспекти, фрагменти 
пісень, навчальні та художні фільми, новини тощо. 

3) надання студентам можливості брати безпосередню участь у керуванні навчальним процесом. Необхідно створити 
такі умови навчання, за яких кожен студент матиме змогу проявити свою інтелектуальну спроможність, креативність, 
конструктивність, критичність мислення. За таких умов змінюється роль викладача і студента. Викладач виступає лише 
організатором та спостерігачем комунікативного процесу, створюючи умови для спілкування, наближеного до реального 
життя. Студенти є безпосередніми активними учасниками комунікативного процесу. Таким чином, роль мови у процесі 
навчання виступає не як об’єкт вивчення, а як засіб реального спілкування. Мовлення має бути вмотивованим. Важливо 
обміркувати мотиви спілкування студентів, наблизити їх до реального майбутнього професійного життя. Мовлення має 
бути емоційно забарвленим. Необхідно виключити шаблонність мислення, надати змогу студентам креативно виражати 
власні міркування, почуття та особистісне ставлення до проблеми обговорення. Мовлення має бути ситуативним. Для 
цього необхідно продумати цікаві проблемні ситуації. 

4) використання особистого досвіду тих, хто навчається, як важливої частини навчального процесу. Завдання виклада-
ча – підготувати студентів до спілкування в реальних життєвих ситуаціях у певних комунікативних сферах із орієнтацією 
на майбутню професійну діяльність.

5) намагання поєднати вивчення англійської мови як у межах заняття, так і поза його межами. Для цього необхідно 
стимулювати самостійну роботу студентів над удосконаленням комунікативної компетентності. 

Отже, основними умовами забезпечення компетентнісного та комунікативно-діяльнісного характеру навчання англій-
ської мови є його мовленнєва спрямованість, функціональність, ситуативність і новизна.

Розглянемо основні принципи організації процесу навчання англійської мови у вищій школі:
1) принцип врахування індивідуального досвіду. Процес навчання англійської мови зорієнтований на здобуття таких 

знань, умінь та навичок, які мають практичне значення для майбутньої професійної діяльності студентів і задовольняють 
їх освітні потреби. 

2) принцип рівневої диференціації вимагає, щоб мета, завдання, зміст, форми, методи та засоби контролю навчання 
були диференційовані відповідно до інтересів, потреб, знань та досвіду студентів.

3) принцип вікового підходу передбачає врахування психологічних особливостей студентів при визначенні освітньої 
мети, змісту, форм і методів навчання англійської мови. 

4) принцип проблемно-ситуативної організації навчання передбачає використання студентами здобутих знань для ви-
рішення завдань або проблем у майбутній професійній діяльності.

5) принцип стимулювання самоосвіти та самостійності у навчанні підкреслює важливість самостійної роботи як одно-
го з основних видів навчальної діяльності та продуктивного засобу оволодіння навчальним матеріалом у позаурочний час. 

6) принцип спільної діяльності у процесі навчання наголошує на трансформації ролі викладача, який організовує та 
контролює навчальний процес. 

7) принцип розвитку творчого потенціалу та морально-вольової сфери особистості спрямований на творче виконання 
завдань, пошук нових підходів до розв’язання проблем. 

8) принцип актуалізації результатів навчання передбачає обов’язкове практичне застосування набутих знань, умінь та 
навичок у подальший професійній діяльності. 

Відповідно до рішень Європейської Ради основною компетентністю при вивченні іноземної мови є комунікативна 
компетентність. Тому метою вивчення англійської мови є формування комунікативної компетентності студентів.

Розглянемо різні погляди на тлумачення поняття «комунікативна компетентність». О. Казарцева трактує комуні-
кативну компетентність як знання, уміння та навички, необхідні для розуміння чужих та породження власних програм 
мовленнєвої поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування [1]. К. Хоруженко розглядає комунікативну 
компетентність як підготовленість людини до культурного спілкування з іншими людьми [5, с. 185]. І. Черезова трактує 
комунікативну компетентність як «…систему внутрішніх ресурсів, необхідних для ефективної комунікативної дії в пев-
ному колі ситуацій міжособової взаємодії» [6, с. 104]. 

Для цілісного розуміння сутності поняття «комунікативна компетентність» необхідно проаналізувати його структуру. 
Комунікативна компетенність включає в себе такі компоненти: 

1) мовленнєву компетенцію, що передбачає удосконалення чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, гово-
ріння, читання, письмо; 

2) мовну компетенцію, що включає мовні знання (лексичні, граматичні, фонетичні та орфографічні) і відповідні 
 навички; 

3) дискурсивну компетенцію, що включає вміння керувати мовленням та структурувати його за допомогою тематич-
ної та логічної організації, зв’язності, стилю, риторичної ефективності тощо; 

4) соціокультурну та соціолінгвістичну компетенції. Соціокультурна компетенція включає знання соціокультурних 
специфік англомовних країн, формування умінь виділяти загальне та специфічне в культурі рідної країни та країни, мова 
якої вивчається. Соціокультурна компетенція складається із країнознавчої та лінгвокраїнознавчої. Країнознавча компе-
тенція – сукупність знань про країну, мова якої вивчається, а також здатність використовувати національно-культурний 
компонент мови з метою спілкування. Лінгвокраїнознавча компетенція розглядається В. Фурмановою [7] як володіння 
особливостями вербальної та невербальної поведінки носіїв мови в комунікативних ситуаціях. До складових лінгвокра-
їнознавчої компетенції належить мовленнєва та немовленнєва поведінка. Соціолінгвістична компетенція – це здатність 
розуміти та продукувати словосполучення і речення з такою формою і таким значенням, які відповідають певному соціо-
лінгвістичному контексту комунікації. 

Сформованість комунікативної компетентності визначається за такими основними параметрами:
1) перцептивним – здатністю адекватно, неупереджено і точно сприймати особистісні властивості та поведінку парт-

нерів упродовж комунікації, правильно розуміти їхні мотиви і переживання, індивідуальні особливості; 
2) інтерактивним – можливістю будувати відносини з будь-яким партнером, домагатися ефективної взаємодії на осно-

ві спільних інтересів, гнучко застосовувати різні стратегії і тактики міжособистісної взаємодії; 
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3) лінгво-комунікативним – здатністю чітко, зрозуміло, виразно та грамотно висловлювати думки й почуття, володіти 
лексичним багатством мови [3].

Виділяються такі рівні сформованості комунікативної компетентності: 
1) високий рівень характеризується розвиненими перцептивними, інтерактивними та лінгво-комунікативними уміння-

ми, які майстерно застосовуються у різноманітних нестандартних ситуаціях спілкування; 
2) середній рівень комунікативної компетентності передбачає володіння окремими перцептивними, інтерактивними 

та лінгво-комунікативними уміннями репродуктивного характеру, оскільки студенти здатні застосовувати їх у типових, 
стандартних комунікативних ситуаціях, однак відчувають труднощі, коли доводиться самостійно визначати адекватні 
способи та прийоми спілкування в умовах реальної взаємодії;

3) низький рівень характеризується нерозвиненістю перцептивних, інтерактивних та лінгво-комунікативних умінь. 
Студенти припускаються значних численних помилок у процесі комунікації, не володіють знаннями про ефективні спо-
соби, стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях, не вміють обирати найбільш доцільний у тій чи іншій ситуації стиль 
спілкування зі співрозмовником, не вміють чітко, логічно, виразно та доречно висловлювати свої думки. 

Для формування комунікативної компетентності необхідно розробити ефективну систему вправ. Розглянемо декілька 
прикладів вправ, спрямованих на формування комунікативної компетентності:

1. Solving problems. Викладач обирає актуальне питання, а студенти намагаються індивідуально чи в групах знайти 
креативні методи його вирішення. Наприклад, «What makes happiness?».

2. Creation of problematic situations. Студенти готують свої доповіді, де намагаються розв’язати певну проблему. Цей 
метод сприяє розвитку мислення та навичок групової роботи. Наприклад, «The notion of the «ideal» family has greatly 
changed lately. Prove it».

3. Discussion. Такі вправи сприяють розвитку навичок відстоювати власну позицію, виражати свою думку та почуття. 
Наприклад, «The men’s and women’s roles at home are changing nowadays. What do you think of it?».

4. Making up stories according the headlines. Студенти мають придумати власні історії, маючи лише заголовок. Напри-
клад, «What’s your alibi?».

5. Making up stories behind the pictures. Студенти одержують певні картинки і мають скласти власну розповідь, орієн-
туючись на них.

6. Questioning. Завдання студентів провести опитування один одного з приводу конкретного питання з подальшим 
аналізом одержаних результатів. Наприклад, «What makes a good friend?».

7. Interview. Такі вправи сприяють розвику навочок непідготовленого мовлення. Наприклад, «Imagine that you are a 
client of a plastic surgeon. What you would like to change in your appearance?».

8. Role play. Такі вправи вимагають попередньої підготовки і сприяють розвитку творчого мислення, активності сту-
дентів, культури мовлення, вербальної та невербальної складових комунікативної компетентності.

9. «If-statement». Ці вправи передбачають розвиток уяви студентів. Викладачу необхідно продумати цікаве тверджен-
ня. Наприклад, «If I were the president of Ukraine…». Застосовуючи метод «мозкового штурму», студентам необхідно про-
довжити речення з подальшим обговоренням переваг та недоліків запропонованого твердження.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, формування комунікативної компетентності передбачає 
орієнтацію процесу навчання англійської мови на комунікативно-діяльнісний та компетентнісний підходи, врахування 
принципів індивідуального досвіду, рівневої диференціації, вікового підходу, проблемно-ситуативної організації навчан-
ня, стимулювання самоосвіти та самостійності у навчанні, спільної діяльності у процесі навчання, розвитку творчого 
потенціалу та морально-вольової сфери особистості, актуалізації результатів навчання. Перспективним напрямком до-
слідження є розробка ефективної системи вправ для формування комунікативної компетентності. 
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ТОТОЖНІСТЬ АСОЦІАТИВНОГО ЗНАЧЕННЯ, АНАЛОГІЧНОСТІ,  
ХАРАКТЕРУ СИТУАЦІЇ ВЖИВАННЯ ПРИ ПОРІВНЯННІ ДЕЯКИХ УКРАЇНСЬКИХ  

ТА АНГЛІЙСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ПРИКАЗОК

У статті розглянуті питання предмету фразеологія – сполученню слів, що не утворюються спонтанно у мов-
ленні, а впроваджуються як готові форми з певними значеннями. Серед досліджуваних одиниць виокремлено фра-
зеологічні одиниці – паремії. На матеріалі українських і англійських фразеологізмів зіставлене образну специфіку 
прислів’їв і приказок, які можуть бути подібними за лексичним складом, комунікативним значенням та стиліс-
тичним забарвленням, але значна частина їх має свої особливості у порівнюваній мові, та частіше буває тільки 
приблизним. Характерним при порівнянні прислів’їв і приказок є визначення тотожності асоціативного значення, 
аналогічності, характеру ситуації їх вживання.
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Ключові слова: фразеологія, фразеологізми, фразеологічна одиниця, приказки, прислів’я, іноземна мова, засіб 
спілкування, вербальна комунікація, лексика, мовне мислення.

the ideNtitieS Of the aSSOciatiVe ValueS, aNalOgy, the Nature Of the SituatiON Of uSe 
WheN cOMpariNg SOMe uKraiNiaN aNd eNgliSh prOVerBS aNd SayiNgS

The article deals with the issue of the subject of phraseology – the unity of words that do not form spontaneously in speech, 
but are implemented as ready forms with certain meanings. Among the studied units, the phraseology units – paremias are 
outlined. Based on Ukrainian and English phraseological units, image specificity of proverbs and sayings that can be shaped 
by the lexical composition, communicative meaning and stylistic colour are mapped. However, a significant portion of them 
has its own characteristics in the comparable language, and often is only approximate. Comparing proverbs and sayings, it 
is required to determine the identities of the associative meanings, analogous, the nature of the situation their consumption.

Key words: phraseology, collocations, phraseology units, proverbs, sayings, foreign language, the way of communication, 
verbal communication, vocabulary, linguistic thinking.

ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ АСОЦИАТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ, АНАЛОГИЧНОСТИ, ХАРАКТЕРА СИТУАЦИИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ СРАВНЕНИИ НЕКОТОРЫХ УКРАИНСКИХ И АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГО-
ВОРОК

В статье рассмотрены вопросы предмета фразеология – соединение слов, которые образуются спонтанно в 
речи, а внедряются как готовые формы с определенными значениями. Среди исследуемых единиц выделяются фра-
зеологические единицы – паремии. На материалах украинских и английских фразеологизмов составлена образная 
специфика пословиц и поговорок, которые могут быть подобными по лексическому содержанию, коммуникативным 
значениям и стилистическим окрасом, но значительная часть их имеет свои особенности в сравнительном языке, и 
чаще всего бывает только приблизительными. Характерным при сравнении пословиц и поговорок есть определение 
тождественности ассоциативного значения, аналогичности, характера ситуации их применения.

Ключевые слова: фразеология, фразеологизмы, фразеологическая единица, поговорки, пословицы, иностранный 
язык, способ общения, вербальная коммуникация, лексика, языковое мышление.

Постановка проблеми. При взаємодії мови і культури, формується постійний процес появи та утворення фразеоло-
гічних одиниць. Незважаючи на різноманітність джерел формування, фразеологічні одиниці поєднані спільною рисою 
вони орієнтовані на людину, на різноманітні сфери її діяльності на мовну систему звичаїв, обрядів, вірувань, побуту, 
менталітету, етносу. Фразеологізми подібно до слів позначають предмети, ознаки, дії навколишньої дійсності. До фразео-
логічних одиниць також належать і комунікативні фразеологізми – паремії, яких відзначає характерна для інших фразео-
логізмів відтворюваність у мові в готовому вигляді, образність. Прислів’я та приказки займають особливе місце в мовній 
системі. мають свою національну специфіку і відображають світобачення того чи іншого народу. 

Аналіз досліджень. Основне функціональне призначення фразеологізмів – це позначення почуттів, переживань, емо-
цій у процесі міжкультурної комунікації. Багато вчених досліджували фразеологізм та його функції, який є невід’ємною 
складовою частиною будь-якої мови. Фразеологічні системи різних мов досліджувалися вченими різних країн, такими, 
як: Л. Авксентьєв, А. Барабуля, Л. Булаховський, У. Вайхнер, В. Виноградов, А. Маккей, О. Потебня, Л. Сміт, І. Срезнев-
ський, В. Ужченко та ін.

Здатність точно передавати психологічне ставлення мовця до навколишньої дійсності зумовлює потребу аналізу по-
рівнянь фразеологічних одиниць – прислів’їв та приказок. 

Мета статті полягає у визначенні порівняльного поняття фразеологічної одиниці, яка шляхом зіставлення фразеоло-
гічних систем різних мов (на прикладі деяких українських та англійських прислів’їв та приказок) виявляє універсальні й 
унікальні національно – специфічні властивості цих мов.

Виклад основного матеріалу. Найважливішим завданням сьогоднішнього етапу модернізації системи вищої освіти 
України є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог. Отримання спеціальних та професійних 
знань поглибленою мовної освіти визначається перш за все загальною всесвітньою тенденцією до євроінтеграції в еконо-
мічній, культурній та інших сферах.

Рівень освіченості майбутніх фахівців у будь-якій галузі зумовлює необхідність володіння іноземною мовою. Інозем-
на мова стала одним з важливішим засобом спілкування, що дає змогу здійснювати професійне іншомовне спілкування у 
різноманітних сферах міжнародної діяльності.

Професійно орієнтоване навчання іноземної мови є врахування потреб студентів, що зумовлюються особливостями 
майбутньої професії [10, с. 75]. Студенти при оволодінні іноземною мовою мають здобути такий рівень комунікативної 
компетенції, який би дозволив їм користуватися іноземною мовою не тільки в галузі професійної діяльності, але і фор-
мувати мовленні навички та вміння, життєво необхідні для реального спілкування. При цьому особлива увага надається 
одержанню інформації з метою її застосування для поповнення фахових знань та професійного спілкування [10, с. 76].

Основним способом спілкування між людьми є вербальна (словесна) комунікація. Вона поширюється на всі сфери 
людської діяльності, оскільки саме вербальні компоненти (слова) є основними носіями значень повідомлень [11, с. 126].

Треба зазначити, що мова є не лише засобом людського спілкування, засобом передачі думок, але й виступає у ролі 
дзеркала національної культури, її хранителем. Тому так важлива й цікава для студентів, які мають бажання вивчити 
іноземну мову, національно-культурна семантика мови, яка відображає характерні риси нації, її фольклор, а також осо-
бливості побуту, звичаїв та історії, тобто лінгвокультурологічні аспекти мови [1, с. 59].

Засвоєння мови без знання культури недостатньо для ефективного контакту між представниками різних національнос-
тей та мов. Однією з основних перешкод для повного взаєморозуміння є розбіжності у мовному мисленні. Народи мають 
різний менталітет. Яскравим прикладом є також інтонаційна організація мовлення.

Тому вибір мовної форми, який здійснюється в кожній конкретній комунікативній ситуації задля досягнення прагма-
тичної мети мовця, визначається цілою низкою чинників. Він являє собою акт одночасно свідомий і підсвідомий, адже 
спосіб вербалізації думки завжди має певне соціально – філософське та соціально – психологічне підґрунтя, в ньому вті-
люється як індивідуальний характер мовця, так і культурні традиції народу, до якого він належить. Ці фактори набувають 
особливої рельєфності при зіставленні мовних форм, властивих культурам, що мають багато відмінних рис [7, с. 172].

Самобутність уявлень народу про світ найбільше відображається в його мові на рівні лексики і фразеології. Їх роз-
глядають як самостійні мовні системи.

Фразеологія – (грец. phrasis – вираз, logos – вчення). По-перше – розділ мовознавства, що вивчає фразеологічну сис-
тему мови в її сучасному функціонуванні та з погляду історичного погляду; по-друге – сукупність характерних засобів 
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вираження думки, притаманних певній соціальній групі, окремому авторові, літературно – публіцистичному напрямові, 
діалекту чи групі говорів; по-третє – сукупність фразеологізмів тієї чи іншої мови. Частіше термін «фразеологія» викорис-
товується в перших двох значеннях; для вираження третього поняття вживається термін «фраземіка» або «фразеологічний 
склад мови». Становлення і розвиток української фразеології пов’язані з діяльністю О. Потебні, І.Срезневського та ін. 
Предметом фразеології є вивчення категоріальних ознак, на основі чого окреслюється об’єкт фразеології, досліджуються 
природа і сутність фразеологічних зворотів, виявляються закономірності їх функціонування в мовленні, описуються їхні 
зв’язки і співвіднесеність з іншими одиницями мовної системи – словами, словосполученнями і реченнями, аналізуються 
фраземотворчі процеси. До основних завдань фразеології належить вивчення специфіки фразеологічних утворень, осо-
бливостей фразеологічної семантики, функціонально-стилістичних властивостей фразеологізмів [2, с. 63,64].

Саме фразеологія належить до тих рівнів мовної системи, які протягом історичного розвитку мови не зазнали суттєвих 
змін, тобто відзначається стабільністю як у структурному плані, так і семантичному [12, с. 115].

Сучасні мовознавці зазначають, що фразеологізм, (фразеологічні одиниці) тієї чи іншої мови мають національно-куль-
турну специфіку та відображають традиції, звичаї, реалії, пов’язані з легендами, історичними фактами, літературними 
джерелами, які зумовлюють їх національно-культурну семантику [5, с. 194].

Фразеологізми виконують номінативну функцію – позначають предмети, ознаки, дії навколишньої дійсності [6, с.173]. 
Основне функціональне призначення фразеологізмів – це позначення емоцій, почуттів, емоційних станів і переживань 
у процесі комунікації. Значна частина фразеологічних одиниць поєднана спільною рисою, а саме їх зорієнтованістю на 
людину, на різноманітні сфери її діяльності [8, с. 92].

З погляду національної специфіки реалізація значень слова актуалізуються в складі стійких виразів – фразеологізмів, 
до яких належать також народні прислів’я та приказки – паремії, які як в українській, так і в англійській культурі поширені 
у текстах різного стилю: художніх, публіцистичних, у розмовному мовленні тощо. Тобто процес вербальної концептуалі-
зації тісно пов`язаний із паремійним, фразеологічним і лексичним фондом мови [11, с. 132].

Оскільки фразеологія трактується в широкому розумінні цього слова [9, с. 148], то відтворювані в готовому вигляді 
одиниці такі як приповідки, афоризми, порівняння, що відповідають багатьом критеріям фразеологізмів відтворюються в 
готовому вигляді, мають постійну граматичну структуру та компонентний склад, є образними [8, с. 92].

Нерідко буває так, що збігаючись за змістом, фразеологізми відрізняються стилістичним забарвленням, різною об-
разною основою, можливістю використання національно – культурного колориту. Особливо помітно це у випадках з 
приказками та прислів’ями, наприклад:

• не все котові Масниця – every day is not Sunday;
• гусь свині не товариш – oil and water won’t mix.
На противагу фразеологізмам, до складу змісту яких входить національно-культурний компонент, інтернаціональні 

одиниці, тобто ті, що увійшли до словникового складу багатьох народів, мають однакові витоки, приблизно однаковий 
зміст. Більшість з них прийшли з античного епосу, міфології, біблійних оповідань та притч, наприклад:

• Лебедина пісня – Swan song;
• Соломонове рішення – Solomon`s judgment;
• колесо Фортуни – the wheel of Fortune [4, с. 155].
Прислів’я – це короткий, усталений у мовній практиці, як правило, ритмічно організований вислів переважно повчаль-

ного характеру, в якому зафіксовано багатовіковий досвід народу, має форму речення (простого чи складного). Приказка 
– це також короткий вислів, що може мати форму словосполучення чи неозначено-особового чи інфінітивного речення, 
усталеного та здебільшого повчального. На відміну від прислів’їв, що виражають судження метафорично, наприклад: It`s 
an early bird that catches the worm, he who pays the piper calls the tune / Рання пташка росу п’є, а пізня слізки ллє. Хто пла-
тить, той і замовляє музику – приказки можуть вживатися у своєму прямому значенні [3, с. 149].

Прислів’я та приказки мають свою національну специфіку і відображають світобачення того чи іншого народу [3,  
с. 147]. Так, наприклад, більшість англійських пареміологічних одиниць, знаходить саме такі відповідники-аналоги в 
українській мові, а в деяких випадках спостерігається майже абсолютна їх тотожність в обох мовах:

• який батько, такий син – like father, like son; 
• нова мітла гарно замета – new broom sweeps clean;
• шукайте і знайдете – he that seeks finds [7, с. 45].
Паремії української та англійської мов можуть бути подібними за лексичним складом, комунікативним значенням, 

стилістичним забарвленням, але значна частина прислів’їв мають свої особливості, і відповідник у порівнюваній мові час-
то буває приблизним. При порівнянні паремій характерним є визначення спільного асоціативного значення, аналогічність 
ситуації, у якій доречним є вживання прислів’я, наприклад:

• ситуація: не слід сунутися у чуже товариство (українське: знайся кінь з конем, а віл з волом; англійське: geese with 
geese and women with women);

• ситуація: людина мусить поводитися відповідно до товариства в яке потрапила (українське: між вовками по-вовчому 
вий; англійське: with foxes we must play the fox);

• ситуація: тільки активність (робота) дасть засоби для життя (українське: вовка ноги годують; англійське: the dog that 
trots finds a bone [3, с. 150].

Сучасний український мовознавець А.Барабуля проаналізував компоненти, які формують основу паремій різних мов 
і класифікував їх.

Треба зазначити, що процес поповнення паремійного фонду постійно зростає влучними виразами письменників, вче-
них, митців та ін., що завдяки своєї поширеності втратили авторство та здобули статус прислів’їв. Відповідники таких 
прислів’їв і приказок постають іншою мовою не у вигляді фольклорних еквівалентів, а у формі безпосереднього пере-
кладу, який повинен передавати афористичну силу та виразність паремії як художнього міні-тексту. Умовою перекладу 
в таких випадках є врахування стилістичних особливостей висловлювання, таких як образність, синтаксична побудова:

• гнів – це вітер, що гасить вогонь розуму – anger is a wind that blows out the light of the mind;
• життя – це цибуля, яку чистять з плачем – life is an onion which one peels crying [7, с. 47].
Українські та англійські прислів’я, приказки мають здебільшого спільну тематику: про дружбу і ворожнечу, любов і 

ненависть, мудрість і дурість, багатство і бідність, дім, шлюб, сім’ю. 
Фразеологізми як мовні знаки тієї чи іншої ситуації є джерелом отримання фонових знань, пов’язаних з історією, гео-

графією, із побутом життя народу-носія мови, зі світобаченням певного народу, вони без сумніву відображають і націо-
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нальний характер певного народу, який, як відомо є частиною культури зі своєрідним колоритом, оскільки фразеологічні 
одиниці відображають характер, культуру нації, її традиції. Вони можуть служити цінним матеріалом для збагачення 
вербального компоненту лінгвокраїнознавчої компетенції студентів фразеологічними засобами тієї мови, яка вивчається 
[1, с. 60].

Висновок. Використання фразеологічних одиниць дає: по-перше, вони забарвлюють мову яскравими рисами наці-
онального характеру, по-друге – неповторним колоритом, який відрізняє одну мову від іншої. Тим самим відбувається 
збагачення мови не тільки і не стільки кількісно, скільки якісно за рахунок своєї здатності влучно й образно виражати суть 
як доволі складних, так і досить простих явищ [1, с. 59].

Збагачення мовлення фразеологічними одиницями є одним із впливових засобів пізнання мови і підвищення її куль-
тури. Використання фразеологізмів у навчальному процесі – це ефективний спосіб не тільки збагачення словникового 
запасу студентів, але й засвоєння мовного матеріалу.
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ІНТЕРДИСКУРСИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИРАЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДТРИМКИ  
В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Стаття присвячена дослідженню інтердискурсивного аспекту вираження комунікативної підтримки засобами 
сучасної англійської мови. Запропоновано диференціацію інтердискурсивної здатності за принципами входження та 
перетину дискурсу комунікативної підтримки у взаємодії з іншими дискурсами. Інтердискурсивні особливості ви-
раження комунікативної підтримки проаналізовано в межах взаємодії відповідного дискурсу з психотерапевтичним 
та кінодискурсом. 

Ключові слова: інтра- та інтердискурсивність, дискурс комунікативної підтримки, корреляційна та інклюзивна 
інтердискурсивність.

iNterdiScOurSiVe aSpect Of cOMMuNicatiVe SuppOrt iN cONteMpOrary eNgliSh
The article deals with the investigation of the interdiscoursive aspect of the communicative support in contemporary 

English. The difference between intra- and interdiscourse is also revealed. The author suggests to differentiate interdicourse 
capability according to the principles of inclusion and correlation in the interaction of communicative support discourse with 
other discourses. It is determined that inclusive interdiscourse capability characterizes interrelation between discourses of 
different types and the inclusive mode features interaction between discourses of a similar type. The communicative support 
discourse is defined as a special type of intentional discourse which is functioning by itself and is characterized by a high 
level of interdiscourse capability. Interdiscoursive peculiarities of communicative support are analyzed within the interaction 
of the related discourse with psychotherapy and movie discourses as the examples of institutional and personal types corre-
spondingly which function as so-called «background» discourses. Interrelation of the communicative support discourse with 
these discourses results in professional and non-professional modifications of the investigated discourse. In case of inclusive 
interdiscourse capability, «background» discourses do not experience any transformations of their characteristics but provide 
a certain context for the development of the communicative discourse. In case of correlative mode of interdiscourse, the inter-
section of similar discourses takes place. Under these conditions interrelated discourses integrate the features of each other 
in the way their boundaries become difficult to fix.

Keywords: intra- and interdiscourse, the communicative support discourse, correlative and inclusive interdiscourse capability. 

ИНТЕРДИСКУРСИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЫРАЖЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СОВ-
РЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Статья посвящена исследованию интердискурсивного аспекта выражения коммуникативной поддержки 
средствами современного английского языка. Предлагается разграничивать интердискурсивную способность 
по принципам вхождения и пересечения дискурса коммуникативной поддержки с другими дискурсами. Анализ ин-
тердискурсивных особенностей выражения коммуникативной поддержки произведен в пределах взаимодействия 
соответствующего дискурса с психотерапевтическим и кинодискурсом. 

Ключевые слова: интра- и интердискурсивность, дискурс коммуникативной поддержки, корреляционная и ин-
клюзивная интердискурсивность.
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Розвиток дискурсології в лінгвістичній науці супроводжується зростаючим інтересом до категоріального апарату дис-
курс-аналізу. Дискурсивна парадигма охоплює дедалі більше понять, які, описуючи структурні та функціональні аспек-
ти розгортання дискурсу, потребують наукового роз’яснення. До таких належать поняття інтра- та інтердискурсивності, 
термінами яких науковці описують проблему визначення меж дискурсу в його взаємодії з іншими дискурсами. Цим зу-
мовлена актуальність поставленої мети даного дослідження – визначити особливості реалізації здатності дискурсу кому-
нікативної підтримки до інтердискурсивності. Мета зумовлює вирішення низки завдань: встановити диференційні ознаки 
інтра- та інтердискурсу, визначити способи інтердискурсивної взаємодії дискурсу комунікативної підтримки в сучасній 
англійській мові з іншими дискурсами.

Залежно від типу дискурсу його межі можуть бути суворо регламентованими або прозорими. Відсутність чітких меж 
нерідко призводить до перетину дискурсів, під час якого відбувається накладання їх характеристик в одному тексті [12,  
с. 24]. За твердженням В. І. Карасика, такий перетин не властивий дискурсам з високим рівнем інституційності (напри-
клад, релігійному) через своєрідну «закритість», яка зумовлює чітку фіксацію меж [5, 6]. 

Функціонуючи у системі серед інших дискурсів, будь-який дискурс інтегрує та відображає їх елементи, результати 
чого відтворюються у текстах [7, с. 267–268]. Взаємодія дискурсів з супутньою інтеграцією елементів здатна змінювати їх 
«суто інституалізовану прагматику» [1, с. 551] шляхом: 1) створення контексту взаємодії учасників дискурсу, 2) актуалі-
зації функцій, нетипових для дискурсу «в чистому вигляді», 3) привнесення у дискурс системи нових знань, 4) реалізації 
нетипових стратегій і тактик для досягнення характерної для дискурсу мети, тощо. 

З метою дослідження взаємодії дискурсів науковці вдаються до аналізу понять «інтра- / інтердискурс» та «інтра- / 
інтердискурсивність» (Д. О. Голованова, В. І. Карасик, П. Серио, Р. Сколлон, О. Й. Шейгал та ін.).

Інтердискурсивність називають гіперкатегорією вищого ієрархічного рівня, яка об’єднує інші категорії дискурсу 
[1, с. 126]. Передумовою появи теорії інтердискурсивності стали ідеї М. Фуко, одного з основоположників французької 
школи дискурсивного аналізу [8]. За словами дослідника, дискурс, перебуваючи у системі відносин з іншими дискур-
сами, віддзеркалює на різних структурних рівнях результат їх впливу у вигляді зовнішніх щодо дискурсивної практики 
дискурсивно-лінгвістичних явищ, а визначення зв’язків з іншими «дискурсивними формаціями» уможливлює історичну 
реконструкцію думки [9, с. 543]. 

Розуміння категорії інтердискурсивності в сучасних наукових розвідках залежить від підходу до аналізу дискурсу. З 
позицій дослідження дискурсу як множини тематично співвіднесених текстів / висловлень, які функціонують в межах од-
нієї комунікативної сфери, інтердискурсивність характеризує взаємодію різних дискурсів шляхом інтеграції різноманіт-
них областей знання й практики, опис якої передбачає розгляд міжсистемної взаємодії сукупностей текстів, які належать 
до різних тематичних сфер комунікації [10, с. 36]. Подібним є розуміння інтердискурсу як сукупності елементів, сегмен-
тів, деталей, структурних фрагментів суміжних дискурсів [14, с. 11]. Акцентуючи увагу на процесуальності дискурсу в 
умовах екстралінгвістичного контексту, інтердискурсивність розглядають як існуючі у свідомості мовця знання, пов’язані 
з певним передтекстом [2, с. 11]. 

Для позначення феномену дискретного акту представлення одного дискурсу в іншому представник французької шко-
ли дискурсивного аналізу, М. Пеше, ввів поняття преконструкту [6, с. 98], вказуючи на його тісний зв’язок з категорією 
інтердискурсивності. Преконструкт визначається синтаксичними структурами, комбінаціями мовних елементів, сформо-
ваними в попередніх дискурсах. Такі вже існуючі конструкції здійснюють ефект присутності попередніх дискурсів [7; 9]. 

Загалом при визначенні інтердискурсу вказують на результат взаємодії дискурсів у плані вираження, взаємопроник-
нення у плані змісту чи взаємообмін екстралінгвістичними та мовними елементами [1; 10; 15 та ін.]. З огляду на існування 
преконструкту, інтегруюча дуалістичність інтердискурсу видається необов’язковою умовою інтердискурсивності, оскільки 
у випадку взаємного обміну дискурсотворчими елементами відбувався б взаємообмін преконструктами. Тому маємо під-
стави стверджувати, що інтердискурсивність передбачає не лише взаємопроникнення дискурсів, а й одиничне входження 
одного дискурсу до іншого. Опираючись на думку М. Пеше про апріорне відображення дискурсу в «тілесному» складі ін-
ших дискурсів [7, с. 267–268], вважаємо інтердискурсивність здатністю одного дискурсу до входження в простір іншого 
дискурсу, внаслідок чого відбувається інтеграція екстралінгвістичних та мовних дискурсотвірних елементів. 

 Інтрадискурс розуміють як певну вісь структурування дискурсу, сформовану внутрішніми параметрами, які визна-
чають механізми побудови дискурсу за принципом «що я говорю зараз, як це співвідноситься з тим, що я сказав раніше, і 
з тим, що я скажу потім» [13, с. 147]. Інтрадискурс позначає функціонування дискурсу в самому собі [3, с. 26].

Загалом, будь-який дискурс є за своєю сутністю інтрадискурсом зі здатністю до інтердискурсивності. Різниця між 
інтрадискурсом та інтердискурсом здебільшого аналітична та впливає лише на вибір рівня аналізу дискурсу [13, с. 184]. 
Інтердискурсивність забезпечує простір, у якому розгортаються дискурсні формації «у відношеннях панування, підпо-
рядкування і протиріччя», а інтрадискурсивність вказує на функціонування дискурсу «по відношенню до нього самого» 
[8, с. 45–46]. Поява дискурсу в просторі інших можливих дискурсів чи взаємодія з ними, є ознакою інтердискурсивності. 
Особливістю ж інтрадискурсивності є функціонування дискурсу як абстрактного цілого. 

У дослідженні визначаємо дискурс комунікативної підтримки як особливий тип інтенціонального дискурсу, цілеспря-
мовану комунікативну дію, зумовлену діалогічною адресант-адресатною конфігурацією з іллокутивною метою надати 
допомогу співбесіднику, корегуючи або впливаючи на його психоемотивний стан чи поведінку. Дискурс комунікативної 
підтримки є самостійно функціонуючим інтрадискурсом з високим рівнем здатності до інтердискурсивності. Проникаючи 
в інші дискурси, досліджуваний дискурс демонструє власні базові системоутворюючі ознаки в ситуаціях, які за зовнішні-
ми характеристиками співвідносяться з дискурсами, причетними до дискурсивної взаємодії.

Інтердискурсивні зв’язки виникають внаслідок поєднання різноаспектних засобів дискурсу, залучаючи різні його ка-
тегорії [11, с. 57]. Дискурсу комунікативної підтримки характерні риси інтердискурсивності переважно за особливостями 
мовленнєвої форми взаємодії учасників спілкування, оскільки важливим маркером комунікативної підтримки є саме вер-
бальна специфіка побудови висловлень, тоді як сфера, у якій відбувається розвиток ситуації, та її учасники варіюються. 

Необхідно зазначити, що у сучасних лінгвістичних розвідках [5; 12; 15 та ін.] аналіз понять інтра- та інтердискур-
сивності здійснюється стосовно, насамперед, інституційних дискурсів. Взаємовплив та взаємопроникнення конкретного 
дискурсу та інших видів дискурсу спричинені соціальними процесами в суспільстві [13, с. 183], тому науковці звертають 
увагу здебільшого на взаємодію мовних структур різних соціальних сфер. 

Аналіз вираження комунікативної підтримки в психотерапевтичному дискурсі та кінодискурсі дозволяє прослідкува-
ти здатність дискурсу комунікативної підтримки до інтердискурсивності. У даному дослідженні вказані дискурси слугу-
ють своєрідним фоном для функціонування дискурсу комунікативної підтримки. Розгортаючись у просторах «фонових» 
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дискурсів досліджуваний дискурс переймає певні особливості їх стилістичної та мовної організації, що відображається у 
реалізації професійного та непрофесійного підтипів дискурсу комунікативної підтримки.

Вираження комунікативної підтримки у психотерапевтичному дискурсі обумовлена специфікою мовленнєвих вислов-
лень у вербальній взаємодії психотерапевта та клієнта. Статусно-рольові відносини учасників такої інтеракції визначають 
його інституційність. Практика психотерапевтичної допомоги залучає широкий спектр стратегій і тактик вербальної ді-
яльності психотерапевта. Психотерапевтична комунікація передбачає вираження підтримки клієнта під час консультації з 
метою оптимізації психотерапевтичного процесу. Тому тексти психотерапевтичних діалогів слугують сферою реалізації 
комунікативної підтримки у професійному середовищі, а досліджуваний дискурс таким чином проникає у психотерапев-
тичний. Результатом такого прояву інтердискурсивності є професійний дискурс комунікативної підтримки.

Використання художнього кінодискурсу для демонстрації вираження комунікативної підтримки у особистісно-орієн-
тованому побутовому дискурсі зумовлений його здатністю передавати лінгвістичний та екстралінгвістичний матеріал у 
широкому контексті ситуацій, трансформуючи їх у змістове, структурне та функціональне ціле [4, 102]. Мовна складова 
художнього кінодискурсу виражена кінотекстом, представленого кінодіалогом у виконанні носіїв певного менталітету, 
що дає підстави для розгляду мовлення персонажів як моделі природного діалогу [4, 105], релевантного для лінгвістич-
ного дослідження. Кінодіалоги слугують платформою для розвитку ситуації вираження комунікативної підтримки у роз-
горнутому контексті, оскільки синергетична природа кінодискурсу дає можливість аналізувати частину через ціле. Кіно-
дискурс є осередком демонстрації різних сфер життєдіяльності сучасної людини у конкретних соціокультурних умовах, 
в тому числі побутових ситуаціях. Таким чином, дискурс комунікативної підтримки проникає одночасно у простори двох 
інших дискурсів: у побутовий, який слугує джерелом змісту, та у кінодискурс як форму вираження змісту. Результатом 
такого інтердискурсивного входження є інтеграція рис побутового дискурсу в непрофесійний підтип дискурсу комуніка-
тивної підтримки.

Вагомим для даного дослідження є твердження, згідно якого інтердискурсивність вважають міждискурсною катего-
рією, яка пов’язує дискурси різних типологій та забезпечує проникнення інституційних типів у особистісні [15]. Однак 
видаються ймовірними відмінності при взаємодії однотипових дискурсів та дискурсів різного типу, тобто виокремлених 
на основі однієї та різних типологій відповідно. 

Здійснений аналіз широкого спектру функціонування дискурсу комунікативної підтримки дозволяє стверджувати, що 
його здатність до інтердискурсивності реалізується принципово відмінними способами: шляхом входження до інших дискур-
сів або перетину з ними. Зважаючи на це, вбачаємо за доцільне класифікувати категорію інтердискурсивності на інклюзивну 
(від англ. «inclusive» – «такий, що вміщує в собі») та кореляційну (від англ. «correlative» – «такий, що співвідноситься з»). 

Взаємодія різнотипових дискурсів відповідає інклюзивній інтердискурсивності. Ознакою інклюзивної інтердискур-
сивності є повне розгортання одного дискурсу в межах іншого, де останній не переймає дискурсоформуючих ознак «вну-
трішнього дискурсу», а слугує метафізичною площиною для їх функціонування.

Корреляційна інтердискурсивність, притаманна взаємодії однотипових дискурсів, полягає у взаємопроникненні су-
міжних дискурсів, за умов якого відбувається частковий мовний, ситуативний, контекстний, жанрово-стилістичний пере-
тин елементів. 

Суттєвою характеристикою досліджуваного дискурсу є неможливість його функціонування у комунікації ізольовано 
від інших дискурсів. Ознаки інтердискурсивності даного дискурсу випливають з його здатності проникати у різні сфери 
життєдіяльності індивіда, а отже, взаємодіяти з інституціональними дискурсами. Оскільки дискурс комунікативної під-
тримки належить до типології за інтенціональним значенням, його проникнення в інституціональні дискурси відбувається 
завдяки інклюзивній інтердискурсивності. 

При інклюзивній інтердискурсивності межі комунікативно-прагматичної ситуації підтримки, визначальної для дослі-
джуваного дискурсу, є чітко окресленими. Це дозволяє здійснити аналіз дискурсу комунікативної підтримки в одинично-
му комунікативному акті, реалізованому в межах інституційного дискурсу. Виокремлені особливості реалізації дискурсу 
комунікативної підтримки в кожному окремому комунікативному акті формують сукупність, яка характеризує досліджу-
ваний дискурс як абстракне ціле, узагальнений процесуально-діяльнісний тип комунікативної діяльності.

Аналіз описаного входження досліджуваного дискурсу в інституційні дискурси потребує ілюстрації:
Mom: What did he say? 
Daughter: He said that we don’t live in the Peabody School district and that you and Mom: Faith have to go to school to 

Lincoln. 
Daughter: I’m so sorry, Mommy.
Mom: Honey, don’t. Oh…Please, don’t cry Amelia, don’t apologise to me.
Daughter: He asked me where we lived and I didn’t know what to say.
Mom: I know, I know, you did the right thing. You never wanted to lie.
(«Infinitely Polar Bear», 2014; 00:13:55-00:14:20)
У наведеному епізоді мати втішає засмучену доньку через те, що остання, зізнавшись директору школи про справжню 

адресу проживання, змушена перейти на навчання до іншого закладу. Епізод слугує прикладом проникнення дискурсу 
комунікативної підтримки в сімейний дискурс. Продуцент підтримки (мати) надає допомогу засмученій донці шляхом за-
спокоєння (don’t cry, don’t apologise to me) та виправдання реципієнта підтримки (you did the right thing, you never wanted 
to lie). Вказані мовленнєві дії притаманні й сімейному дискурсу. Через це дискурс комунікативної підтримки гармонійно 
функціонує в просторі сімейного дискурсу, модифікуючи лише власні особливості, результатом чого є поява непрофесій-
ного типу комунікативної підтримки. 

Розглянемо приклад розгортання комунікативно-прагматичної ситуації підтримки в професійному середовищі:
Patient: (2-minute silence) Thinking about that makes me feel confused too because… it seems that if I don’t want to say 

something there’s no reason why I should < …> I didn’t want to talk about having intercourse with MSCZ at all to start with, and 
then why I’m still choosing what I say, comes from some kind of, well, I keep saying, well, it’s so personal <…> And (clears throat) 
I don’t know, it just seemed very hard to say <…>.

Analist: I’m not sure I understand that. How, how did that work in your mind?
Patient: I’m not sure either. (Laughs)

(Hartvig Dahl «The Case of Mrs. C.»)
Наведений приклад демонструє реалізацію професійного типу дискурсу комунікативної підтримки в психотерапев-

тичному дискурсі. Предмет хвилювань пацієнтцки стосується її інтимного життя, що викликає перед нею певні труднощі 



55Серія «Філологічна». Випуск 62

при розмові з психоаналітиком. З метою надання професійної допомоги, перед психоаналітиком постає завдання бути 
обережним при веденні діалогу, щоб вплинути на психоемоційний стан клієнта та розблокувати невпевненість клієнт-
ки для подальшого детального опису нею власної проблеми. Тому психоаналітик вдається до стратегії комунікативного 
пом’якшення власних суджень. Застосування конструкції I’m not sure I understand that перед деталізуючим запитанням 
How, how did that work in your mind? сприяє уникненню натиску та є опосередкованим проявом підтримки клієнтки психо-
аналітиком, оскільки дозволяє надати певного виду допомогу. 

В обох прикладах сімейний та психотерапевтичний дискурс не зазнають трансформацій їх типових характеристик. За-
вдяки здатності досліджуваного дискурсу до інтердискурсивності вони забезпечують контекст взаємодії його учасників. 
Координація співфункціонування вказаних дискурсів відбувається за рахунок реалізації стратегій комунікативної підтрим-
ки з урахуванням фонових знань комунікантів, їх пресупозицій щодо ситуації, забезпечених сімейним та психотерапев-
тичним дискурсами. 

У взаємодії дискурсу комунікативної підтримки з подібними йому дискурсами прояв інтердискурсивності набуває 
інших характеристик. У таких випадках досліджуваний дискурс не проникає в інші дискурси, функціонуючи як їх вну-
трішній компонент, а перетинається з ними, інтегруючи в собі їх окремі риси. За умов такого прояву інтердискурсивності 
взаємообмін мовними засобами та структурами, притаманними задіяним дискурсам, часто ускладнює визначення меж 
кожного з них.

Приналежність дискурсу комунікативної підтримки до інтенціонального типу зумовлює віднесеність дискурсів з пев-
ним інтенціональними значенням до категорії йому однотипових. Ілюстрацією перетину дискурсів за принципом фраг-
ментарної інтердискурсивності слугує приклад:

А: You can come early today? I’m sure nobody will come.
В: You are wrong, but I’ll get there early.

(«Happythantyoumoreplease», 2010; 00:01:45-00:01:50)
У наведеному прикладі, де учасником взаємодії висловлено хвилювання з приводу присутності запрошених на вечірку, 

комунікативну підтримку виражено шляхом психологічного заспокоєння за допомогою заперечення факту, що викликає 
занепокоєння у реципієнта підтримки. Вжите продуцентом підтримки з цією метою висловлювання you are wrong відобра-
жає експліцитне навмисне підведення під сумнів істинності попереднього твердження. Це відповідає інтенціональному 
змісту дискурсу спростування. Тобто відбувається перетин вказаних дискурсів, за умов якого визначення дискурсивних 
меж стає можливим лише з урахуванням дослідницьких пріоритетів: аналізу реалізації дискурсу комунікативної підтрим-
ки через стратегію спростування чи дискурсу спростування через імпліцитно виражену комунікативну підтримку. 

Таким чином, дискурс комунікативної підтримки є самостійно функціонуючим інтрадискурсом, сформованим власни-
ми внутрішніми параметрами та здатним проникати в простори інших дискурсів. Його здатність до інтердискурсивності 
реалізується шляхом інклюзивного (повного) входження в межі інституційних дискурсів, які слугують метафізичним фо-
ном для розгортання дискурсу комунікативної підтримки, та корреляційного (часткового) перетину з однотипними йому 
інтенціональними дискурсами. Визначення стратегій, за допомогою яких відбувається взаємодія дискурсу комунікативної 
підтримки з іншими дискурсами, становить перспективу подальшого дослідження. 
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ЕМФАЗА ЯК КАТЕГОРІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ

У статті досліджується тлумачення терміну емфаза у мовознавчих студіях, її основні ознаки та засоби вира-
ження. Емфаза розглядається як сукупність мовних засобів, які формують або модифікують комунікативний смисл 
речення, забезпечуючи підсилення прагматичного ефекту. Обґрунтовується, що дослідження емфази пов’язане з 
вивченням комунікативних інтенцій мовця. У комунікативній лінгвістиці емфаза розглядається як одна з категорій 
комунікативної структури речення, яка пов’язана з вираженням сильних почуттів того, хто говорить, з приводу 
описуваного. Особлива увага приділяється значенню емфази у комунікативній структурі речення.

Ключові слова: емфаза, емфатична конструкція, комунікативний смисл, категорія, комунікативна структура 
речення.

eMphaSiS aS a categOry Of cOMMuNicatiVe SeNteNce Structure
In the article is investigated the definition of the term emphasis in the linguistic studies, its main features and means of 

expression. After analyzing the dictionaries’ entries that give the definition of emphasis, we can conclude that it has these 
two main features: 1) expression, 2) clarification or guidance. Each of these characteristics has its own means of expression. 
Emphasis is considered as a set of linguistic means, which form or modify a communicative meaning of the sentence, providing 
the intensification of pragmatic effect. It is substantiated that the research of emphasis is related to the study of communica-
tive intentions of the speaker. Special attention is given to the value of emphasis in the communicative sentence structure. In 
communicative linguistics emphasis is regarded as one of the categories of communicative sentence structure associated with 
the expression of strong feelings that people say about something being described. Linguists introduce the interpretation of 
emphasis as a natural phenomenon emotionally colored speech that involves the element accentuation of the expression. Em-
phatic constructions are defined as constructions by using which we emphasize certain information by the means of intensity 
and expressiveness. Emphatic components occur at all levels of speech, implementing their lexical-semantic potential.

Keywords: emphasis, emphatic construction, communicative meaning, category, communicative sentence structure.

ЭМФАЗА КАК КАТЕГОРИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В статье исследуется толкование термина эмфаза в языковедческих исследованиях, ее основные признаки и 

средства выражения. Эмфаза рассматривается как совокупность языковых средств, формирующих коммуника-
тивный смысл предложения, обеспечивая усиление прагматического эффекта. Обосновывается, что исследования 
эмфазы связано с изучением коммуникативных интенций говорящего. В коммуникативной лингвистике эмфаза рас-
сматривается как одна из категорий коммуникативной структуры предложения, которая связана с выражением 
сильных чувств говорящего по поводу описываемого. Особое внимание уделяется значению эмфазы в коммуникатив-
ной структуре предложения.

Ключевые слова: эмфаза, эмфатическая конструкция, коммуникативный смысл, категория, коммуникативная 
структура предложения.

Постановка проблеми. Питання метамови опису об’єкта дослідження є надзвичайно важливими, оскільки від точ-
ності метаодиниці та її відповідності поняттю, яке вона передає, залежить наукова цінність проведеного дослідження та 
ступінь його сприйняття адресатом. Метамова – особлива знакова система, яка створюється для опису й аналізу об’єктної 
мови внаслідок уведення нової термінології, встановлення істинності висловлювань, виражених об’єктною мовою. 
Оскільки проблеми метамови опису належать до методологічних проблем термінографічної діяльності, вони традиційно 
викликають зацікавленість дослідників, про що свідчать праці О. С. Ахманової [11], О. С. Герда [13], В. Л. Іващенко [5] 
та багатьох інших дослідників.

Мета статті – розглянути тлумачення терміну емфаза у мовознавчих студіях, встановити її основні ознаки, виявити 
засоби вираження, запропонувати уточнене визначення та показати значення емфази у комунікативній структурі речення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У кожній мові є лексичні й граматичні засоби, які забезпечують підсилен-
ня висловлення. Такі засоби отримали в мовознавстві назву емфатичних. Вони досліджуються у мовознавстві у зв’язку з 
іншими засобами суб’єктної оцінки, перш за все експресивними. Чіткість передачі комунікативного смислу мовцем забез-
печується використанням підсилювальних засобів, які можуть робити висловлення емотивно маркованим. Цей феномен є 
об’єктом дослідження у літературознавстві і мовознавстві[1; 3; 6; 7; 8; 9].

Термін емфаза, за визначенням тлумачних словників, з’явився в кінці 16 ст. (від грец. ἐµφăϭíς – зображення; 
роз’яснення, вказівка; особлива виразність, підкресленість) [19]. Грецьке слово прийшло в англійську мову через латин-
ське запозичення і згодом стало вживатися на позначення художнього тропу, який описує ті випадки, коли вагомими є 
імпліцитні смисли (more is implied than is said – початковий смисл в англійському запозиченні) [21]. Оксфордський слов-
ник дає тлумачення складників грецького етимона – emphainein: exhibit – виражати, яке складається з двох слів: em- (in, 
within – у) + phainein (to show – показувати).

У сучасних лінгвістичних словниках емфазу тлумачать як: 1) виділення якогось елементу висловлення шляхом осо-
бливої інтонації, повторення, вживання емфатичних слів (часток, займенників, дієслів), синтаксичної позиції (при ін-
версії) з метою посилення емоційної виразності мовлення, акцентування уваги [8]; 2) виділення важливої в смисловому 
відношенні частини висловлення (групи слів, слова або частини слова), що забезпечує експресивність мовлення. Емфаза 
досягається просодичними засобами – інтонацією, особливим емфатичним наголосом, використанням емфатичних слів 
– підсилювальних часток, допоміжних дієслів, синтаксичними засобами, в основному інверсією, або поєднанням усіх чи 
частини цих засобів [20, с. 592]; 3) напруженість мови, посилення її емоційної виразності, виділення якогось елемента за 
допомогою інтонації, повторення, звернень, запитань, тощо [2, с. 75]. 

У літературознавчих словниках та енциклопедіях емфаза визначається як риторична фігура, запозичена письменни-
ком із теренів красномовства, яка полягає в інтонаційному увиразненні певного вислову, окремого складника художнього 
мовлення з метою надання йому особливої експресії. Це досягається за допомогою різних стилістичних засобів – інверсії, 
апасіопези, анафори, паралелізмів, звертань, вигуків тощо [6, с. 331; 7, с. 230; 16, с. 1232]. Ефект емфази досягається 
шляхом лексичного відбору (узагальненого слова, що нерідко має піднесений зміст), особливої будови фраз (інверсія, 
апасіопеза, анафора, паралелізми, повтори, риторичні запитання, звертання, вигуки тощо). Емфазою називають також 
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стилістичну манеру, яка полягає в тому, що глибокий, патетичний зміст передається у формі загальних висловлювань: 
«Таке життя», «Треба бути людиною» та ін. [9, с. 148; 1, с. 72]. 

Проаналізувавши словникові статті, які дають визначення терміну емфаза, можемо зробити висновок, що вона має 
такі дві основні ознаки: 1) виразність, 2) уточнення чи вказівка. Кожна з цих ознак має свої засоби вираження. Виразність 
досягається використанням графічних засобів, просодичних засобів (інтонація, особливий емфатичний наголос, довгота 
звуку), синтаксичних засобів (інверсія, апасіопеза, анафора, паралелізми, повтори, риторичні запитання, звертання, ри-
торичні вигуки та запитання, протиставлення, епітропа, оксиморон, парадокс, степенування). Відповідно, уточнення та 
вказівка забезпечуються лексичними засобами (частки, допоміжні дієслова, займенники).

Мовознавці, які торкаються питань розгляду емфази, доповнюють тлумачення терміну. Н. В. Денисенко досліджує 
відтворення емфази в англо-українських художніх перекладах, розмежовуючи такі поняття як експресивність та емфатич-
ність. Експресивність є суб’єкто-орієнтованою, оскільки передає підвищений емоційний стан самого мовця, в той час як 
емфаза – об’єкто-орієнтована, вона підсилює виразність речення або його окремої частини. Проаналізувавши особливості 
відтворення емфатичних засобів лексичного рівня англійської мови в українському перекладі, дослідниця доходить ви-
сновку, що найпоширенішими лексичними емфатизаторами висловлювання (термін Н. Денисенко) є слова, які належать 
до різних частин мови (прислівники, прикметники, дієслова, числівники, частки, вигуки, тощо) та вирази-посилювачі. I 
flunked you in history because you knew absolutely nothing (Salinger J. «The Catcher in the Rye») – З історії я записав тебе 
через те, що ти ж геть нічого не знав! (Д. Селінджер « Над прірвою у житі» пер. О. Логвиненка) [3].

В. Т. Ушакова досліджує емфазу у науковому дискурсі, визначаючи дві основні причини її використання: 1) підсилити 
те, що ми хочемо сказати (емотивна емфаза) – You did do that balance. Ви таки зробили цей баланс; 2) показати контраст 
між вірним і невірним, теперішнім і минулим (контрастна емфаза) – Why weren’t you at the meeting? I was at the meeting. 
Чому ви не були на зустрічі? Я був на зустрічі. Наявність емфатичних конструкцій у науковому стилі субмови економіки 
показує, що вони вживаються з певною метою. Пояснюється це чисто логічною причиною підкреслення або виділення 
якоїсь важливої думки, щоб звернути увагу читача [10].

У комунікативній лінгвістиці Ю. М. Скребнев розглядає емфатичність як одну з категорій комунікативної структури 
речення, яка пов’язана з вираженням сильних почуттів того, хто говорить, з приводу описуваного. Вираження сильних 
емоцій може втілюватися в окремому мовленнєвому акті – вигуку, а може поєднуватися з мовленнєвим актом іншого 
типу – повідомленням, питанням або наказовим реченням; в останньому випадку відбувається утворення емфатичного 
комунікативного компонента – емфатичної реми, емфатичної теми, емфатичного компонента питання, емфатичного ім-
ператива [17, с. 82–83].

Мовознавці вводять тлумачення емфази як закономірного явища емоційно-забарвленого мовлення, що полягає у ви-
діленні елемента висловлювання. Емфаза відтворює уявлення про деяку шкалу цінностей і мовця. Лексичні одиниці, 
значення яких включає уявлення про норму і співвідношення з деякою шкалою цінностей, легко входять в емфатичні 
комунікативні компоненти. Ці компоненти – це емфатичні конструкції («втілення» емфази), які визначаються як кон-
струкції, за допомогою яких виділяють певну інформацію засобами інтенсивності та експресивності. Емфатичні компо-
ненти проявляються на усіх рівнях мовлення, реалізуючи свій лексико-семантичний потенціал.

До визначення терміну емфази виділяємо два підходи: 1) лексико-граматичний підхід; 2) комунікативний підхід. 
Емфаза – це сукупність мовних засобів, які формують або модифікують комунікативний смисл речення, забез-

печуючи підсилення прагматичного ефекту.
Найбільш вагомою властивістю речення є його здатність виступати основним засобом комунікації. Комунікативний 

аспект речення розкривається шляхом актуального членування, при якому в кожному реченні виділяється відоме і нове. 
Комунікативна структура речення інколи ототожнюється з актуальним членуванням речення. Актуальне членування ре-
чення полягає у членуванні його значення на фрагменти за їхніми комунікативними функціями (ролями). Саме тому 
актуальне членування називають також комунікативним. Традиційно речення членується на дві частини – тему і рему. 
Основоположником теорії актуального членування речення вважають французького лінгвіста А. Вейля (у 1855 р.), ідеї 
якого були розвинуті В. Матезіусом (чеським лінгвістом у 20–30-х рр. XX ст.) [15]. Існують різні терміни для визначення 
відомого і нового: 1) тема і рема (І. І. Ковтунова); 2) дане і нове (К. Г. Крушельницька); 3) основа і ядро висловлення 
(В.Матезіус); 4) пресупозиція і фокус (Н. Хомський) та ін.[14] Деякі вчені (Г. Пауль, Я. Фирбас) говорять про третій еле-
мент, який називають зв’язкою, або перехідним. Його кваліфікація та й встановлення наявності залишається дискусійним. 

Дослідження емфази пов’язане з вивченням комунікативних інтенцій мовця. Загалом актуальне членування не вичер-
пує комунікативної структури речення. Можна говорити про різні типи членування значення речення або виділення його 
фрагментів у зв’язку з іншими комунікативними категоріями.

Комунікативні категорії речення відображають різні сторони акта комунікації. Їх можна поділити на дві групи:
1. Категорії, що спрямовані на адресанта:
1) Відповідність вимовленої ознаки дійсності. Вони включають: а) категорію істинності (твердження/заперечення 

ознаки, що надається суб’єкту), б) категорію модальності у вузькому сенсі терміна в її різних аспектах (можливість/дій-
сність, впевненість/сумнів, бажаність/небажаність).

2) Структура акту мовлення, що містить: а) особу мовлення; б) дейксис або локалізацію, тобто позначення елементів 
ситуації по відношенню до учасників акту мовлення з позиції мовця (категорія часу/виду).

3) Категорія емотивності (вигуки та ін.).
2. Категорії, що спрямовані на адресата:
4) Категорія цілеспрямованості висловлювання, що включає субкатегорії: розповідь, питання, спонукання, побажання.
5) Категорія інформативності.
6) Категорія мовної ситуативності, що охоплює: а) соціальний аспект спілкування (форми ввічливості та ін); б) функ-

ціонально-стилістичні модифікації форм [12, c. 276].
 Метою таких і інших операцій є, наголошує У.Чейф, прилаштування мовця до плинної свідомості адресата. Лінгвіст 

наголошує, що йдеться не про сам зміст повідомлення, а про способи його передачі. Для усього комплексу явищ такого 
типу лінгвіст використовує термін упакування [18]. Прийнятнішим є термін комунікативна структура, або комунікативна 
організація речення. Поряд з термінами «тема» і «рема» наявні й інші пари протиставлених термінів і навіть окремі термі-
ни, наприклад: топік і коментар, дане і нове, відоме і невідоме, фон і фігура і навіть терміни емфаза, контрастивність (і фо-
кус контрасту), погляд. Окремі з них окреслені не досить чітко, окремі змішуються. Якщо розглядати контрастивність на 
змістовій основі, то варто наголосити, що вона може виражатися не тільки фразовим наголосом, але й особливим поряд-
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ком слів і спеціальними конструкціями. За такої інтерпретації поняття контрастивності наближається до досить нечіткого 
поняття емфази (виділення). Крім бінарних протиставлень, наявні також ситуації комунікативного динамізму, що розгля-
дається як градуальна шкала або ступінь. Це поняття розвивалось у Празькій лінгвістичній школі. Я.Фірбас в 1956 р. ввів 
термін комунікативний динамізм, визначаючи ним по суті процес розгортання інформації, що передається [4, с.171-173].

Одним із основних завдань теорії актуального членування є опис мовних засобів – маркерів такого членування. До 
останніх зараховують порядок слів та інтонацію. Супровідними засобами актуального членування є окремі частки, при-
слівники тощо. 

Актуальне членування речення залежить від комунікативного завдання. В одному і тому самому реченні, в залежності 
від комунікативного завдання, можуть бути різні варіанти актуального членування. Тема (комунікативний суб’єкт) – це 
семантично вихідна частина речення, тобто предмет повідомлення (те, про що повідомляється). Рема (комунікативний 
предикат) – це те, що повідомляється. Тема і рема складають комунікативний центр речення. [4, с.171] Оскільки ключо-
вим словом у визначеннях терміну емфаза є виділення, саме емфатичні частки можуть вказувати на позиції реми й теми. 
Вони являють собою додатковий засіб увиразнення та виділення реми як комунікативного центру висловлення. 

В рамках актуального членування речення розвивається теорія функціональної перспективи висловлення. Ця теорія 
виходить з того, що мовна комунікація є динамічним явищем. Вживання емфатичних часток забезпечує комунікативний 
динамізм елемента речення як внесок, який певний елемент вносить у розвиток комунікації. Перспективним вважаємо 
дослідження емфатичних часток як засобу актуального членування речення та забезпечення комунікативного динамізму.
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КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРНИХ МОДЕЛЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ  
ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ВАРІАНТНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

У статті досліджуються структурні моделі національних та регіональних варіантних фразеологізмів на основі 
лексикографічної вибірки; подаються кількісні співвідношення ареалів поширення німецької варіантної фразеоло-
гії; спростовується точка зору щодо значної кількості фразеологізмів структурного типу Adj + Sub; виділяються 
інші морфологічні моделі, відмінність між якими полягає лише у кількісних співвідношеннях; робиться висновок про 
структурно-типологічну ізоморфність національної та регіональної варіантної фразеології у порівнянні із загально-
німецькою.

Ключові слова: фразеологізм, варіант, національний варіант, регіональний варіант, структурний тип, модель, 
кількісне співвідношення. 

QuaNtitatiVe characteriSticS Of Structural MOdelS Of NatiONal aNd regiONal Vari-
aNt phraSeOlOgy iN the MOderN gerMaN

the article deals with the structural models of national and regional variants of the German language based on the lexi-
cographical selection. 

The lexicographical selection of phraseological units is carried out on the basis of the research subject-matter. Quantita-
tive interrelations between the variant and the common German phraseology are represented. Structural typological pecu-
liarities of the variant phraseology are studied. The quantitative correlations of locations of spreading of German language 
are given. The point of view as to a big number of phraseological units of structural type adj.+noun is refuted. The others 
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morphological models are described, the differences between them are only in the quantitative correlations. The conclusion 
about structural-typological isomorphism of national and regional variant phraseology in comparing to the general German 
phraseology is made.

Key words: phraseological unit, variant, national variant, regional variant, structural type, model, quantitative correlation.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИО-
НАЛЬНОЙ ВАРИАНТНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

В статье исследуются структурные модели национальных и региональных вариантных фразеологизмов на 
основании лексикографической выборки; приведены количественные соотношения ареалов распространения немец-
кой вариантной фразеологии; опровергается точка зрения касательно значительного количества фразеологизмов 
структурного типа Adj + Sub; выделяются другие морфологические модели, различие между которыми состоит 
только в количественных соотношениях; делается вывод о структурно-типологической изоморфности националь-
ной и региональной вариантной фразеологии в сравнении с общенемецкой. 

Ключевые слова: фразеологизм, вариант, национальный вариант, региональный вариант, структурный тип, мо-
дель, количественное соотношение. 

Мовні особливості літератури, мас-медіа і багатьох галузей повсякденного застосування мови в національних та регі-
ональних «повних» і «напівцентрах» німецької мови [2] досі були мало дослідженими. Така літературно-мовна варіація, 
а тим паче варіація у словниковому складі мови у самих словниках була ще менш доступною. На основі словника У. 
Аммона «Das Variantenwörterbuch» [2] нами була зроблена лексикографічна вибірка фразеологізмів національних та регі-
ональних варіантів німецької мови [6, с. 91–92]. Отримані результати лексикографічної вибірки наведемо у кількісному 
вираженні у таблиці:

Таблиця 1
Кількісні співвідношення ареалів поширення німецької варіантної фразеології

Національні варіанти Кількість
1) «чисті» тевтонізми 92
2) «чисті» австріацизми 110
3) «чисті» гельветизми 182 

Регіональні повні варіанти
4) варіанти Люксембургу 5
5) варіанти Ліхтенштейну 2

Регіональні напівваріанти
6) Східна Бельгія –
7) Південний Тіроль 7
8) Регіональні національні варіанти 139
9) Перехресні комбіновані випадки (кластери) 278

  
Розглянемо тепер структурно-граматичну особливість національної варіантної фразеології на прикладі фразеологізмів 

структурного типу Adj + Sub. Досліджуючи фразеологію Віденського діалекту, Г.В. Турковська висловила припущення, 
що значна кількість фразеологізмів даного типу, в цілому нехарактерного для німецької фразеології, пояснюється впли-
вом чеської мови та інших слов’янських мов, для яких ця модель є типовою [1, с. 159]. Наша лексикографічна вибірка 
показує приблизно однакові кількісні результати для національних варіантів, оскільки фразеологізмів структурного типу 
Adj + Sub серед «чистих» тевтонізмів – 14 (з 92): das alte Bundesland, das neue Bundesland, bürgerliche Ehrenrechte, der 
falsche Hase, der flotte Heinrich, häusliche Krankenpflege, der arme Ritter, der grüne Salat, [ein] frohes Schaffen!, der Allgemeine 
Studentenausschuss, trübe Tasse, treulose Tomate, das Deutsche Turnfest, gebührenpflichtige Verwarnung; «чистих» австріациз-
мів – 15 (зі 110): Pädagogische Akademie, das hintere Ausgelöste, das vordere Ausgelöste, das närrische Bein, das Magistratische 
Bezirksamt, der kleine Braune, der große Braune, der freie Dienstvertrag, der römische Einser, die grüne Mark, das glatte Mehl, 
das griffige Mehl, der rosa Schein, freie Station, saure Wiese; «чистих» гельветизмів – 16 (зі 182): spitze/wilde Blattern, alte 
Fastnacht, politische Gemeinde, Züri Geschnetzelte, systematische Gesetzessammlung, grosse Kammer, kleine Kammer, das gelbe 
Konto, medizinische Praxisassistent(in), der Grosse Rat, der junge Schnaufer, das Eidgenössische Turnfest, der Schweizerische 
Turnverband, der parlamentarische Verstoss, stille Wahl, gebrannte Wasser, що становить 15%, 14% і 9% відповідно. Таким 
чином, серед національної варіантної фразеології цей структурний тип характерний однаковою мірою як для тевтонізмів, 
так і для австріацизмів. Загалом 12% фразеологізмів нашої лексичної вибірки мають структуру Adj+Sub. Це свідчить про 
те, що фразеологічні одиниці регіональних та національних варіантів німецької мови виявляють в цьому випадку структур-
но-граматичну неспецифічність та ізоморфність до фразеології Hocheutsch. Таким чином, ми спростовуємо точку зору Г.В. 
Турковської щодо значної кількості фразеологізмів структурного типу Adj + Sub серед варіантної фразеології (в тому числі 
австрійської) та стверджуємо, що її висновок про вирішальні впливи на них слов’янських мов нічим не обґрунтований. 

Окрім даної моделі, за структурно-типологічними критеріями у німецькому національному варіантному ідіоматично-
му тезаурусі можна виділити такі (цілком загальнонімецькі) морфологічні моделі, відмінність між якими полягає лише у 
кількісних співвідношеннях: 

1) Sub.+Sub. (11): Ende der Fahnenstange, Mensch Meier! Otto Normalverbraucher, Amt der … Landesregierung, Ende Jahr, 
Ende Monat, Ende Saison, Ende Woche, Kaffee Schnaps, Landesindex der Konsumentenpreise, Mitte Jahr; та підвиди цієї моде-
лі: а) Sub.+Konj.+Sub. (6): Alters- und Hinterlassenversicherung, Gemeindeammann und Betreibungsbeamte, Jugend und Sport, 
Speck und Bohnen, Stimm- und Wahlrecht, Volk und Stände; б) Sub.+Präp.+Sub. (9): ein Schlag ins Kontor, ein Schrank von Kerl, 
Würstel mit Saft, Abgeordnete zum Landtag, Abgeordnete zum Nationalrat, Abgeordnete zum Bundesrat, Erdapfel in der Schale/
Montur, Augenschein vor Ort, Gut zum Druck; 

2) Präp.+Sub. (27): auf/mit Bewährung, ohne Bewährung, um den Dreh, um die Ecke, ohne Ende, am Fließband, im 
Betretungsfall, um ein Butterbrot, auf Dauer, zum Drüberstreuen, zur Gänze, in Haushaltsmengen, in Hinkunft, in Summe, ab 
Tonband, ab der Welt, an Zahlung, bei einem Haar, in Einerkolonne, im Fall, zur Hauptsache, am Laufmeter,aufs Mal, in Minne, 
unter der Tür, unter Dach, auf Zusehen [hin];
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3)Adv.+Verb (11): sich warm anziehen müssen/sollen, sich fein machen, jmdm. nicht grün sein, sich schlapp lachen, evident 
halten, obligatorisch/ schuldig/ungültig/verbindlich erklären, [für] erheblich erklären, jmdn. gluschtig machen, jmd. hat warm/
heiss/kalt, provisorisch werden, leer schlucken;

4) Sub.+Verb (53): sich einen Ast lachen, jmdm. die Bude einlaufen/einrennen, Einfahrt haben, Entgelt bezahlt, die/eine Fliege 
machen, jmd. geht der Hut hoch, [nicht] jmds. Kragenweite sein, ein Rad abhaben, einen Schlag bei jmdm. haben, keinen (Hand)
schlag tun, einen Stich haben, habt Acht! eine Aktion setzen, Aktivitäten setzen, das/sein Auslangen finden, Berufung einbringen, 
Federn haben, sich die Haxen ausreißen, sich keinen Haxen ausreißen, jmdm. das Haxl legen/stellen, einen Huscher haben, einen 
Klopfer haben, [die/eine] Rechnung legen, ein Schäuferl nachlegen, den Scherben aufhaben, Sand spielen, Wahl[en] schlagen, den 
Anschein machen, den Anschiss haben, einen Augenschein nehmen, [k]ein Büro aufmachen, den Mahnfinger/Warnfinger erheben, 
eine Frist ansetzen, das Fuder überladen, Schule geben, jmdm. den Bogen geben, Sorge geben, Gegensteuer geben, Hand bieten, 
die Hände verwerfen,keinen Hochschein [von etw.] haben, das Kalb machen, jmdm. die Kappe waschen, Konkurs gehen, [über 
jmdn./etw.] den Konkurs verhängen, den Kropf leeren, jmdm. die Kutteln putzen, eine Nachachtung verschaffen, jmdm. jagt es den 
Nuggi raus, etw. ist kein Schleck, jmdm. den Schuh geben, jmdm. die Stange halten, keinen Wank machen/tun; та підвиди цієї мо-
делі: а) Präp.+Sub.+Verb (41): jmdm. auf die Bude rücken, auf den Busch klopfen, jmdm. aufs Dach steigen, im Eimer sein, in die 
Eisen gehen/steigen/treten, jmdm. auf die Finger sehen/gucken, etw. geht [jmdm.] über die Hutschnur, über den Löffel balbieren/
barbieren, in den Miesen sein/stehen, etw. auf der Pfanne haben, in Rente gehen/sein, jmdn. am Schlafittchen fassen/packen/haben, 
im Eck sein, durch die Finger schauen, jmdm. ums/übers Haxl hauen, jmdn. ins Haxl beißen, jmdm. an der Kittelfalte hängen, sich 
auf ein Packl [zusammen]hauen, durch den Rost fallen, jmdm. in den Säckel greifen, in den Säckel greifen, auf die Seife steigen, in 
Verstoß geraten, aus der Zeit sein, sich [nicht] auf die Äste hinauslassen/hinauswagen, sich etw. ans Bein streichen, etw. zu Boden 
reden, über die Bücher gehen, jmdn. aus dem Busch klopfen, ans Futter geben, zum Handkuss kommen, in die Hosen müssen, in die 
Hosen steigen, sich [nicht] auf die Kappe scheissen lassen, sich in der Arsch klemmen, mit etw./jmdm. zu Schlage kommen, jmdm. 
in die Schuhe blasen, jmdn. am Seil herunterlassen/herablassen, auf den Stockzähnen lachen, nicht im Strumpf sein, ins [gute] Tuch 
gehen; б) Adj.+Sub.+Verb (3): kleine Brötchen backen, große Töne spucken, sauberen Tisch machen; 

5) Verb+Verb (6): jmdn. abfahren lassen, stiften gehen, zurückbleiben bitte, jmd. kann jmdn. buckelfünferln, Gemma gemma!, 
vergessen gehen; та підвид цієї моделі Partizip+Verb (2): bedient sein, (es sich) gewohnt sein;

6) Präp.+Adj.+Sub. (підвид моделі Adj.+Sub.) (6): in haushaltsüblichen Mengen, im letzten Abdruck, mit heutigem Tag, im 
gleichen Aufwisch, in/innert nützlicher Frist, in guten Treuen. 

При цьому така ФО як ein Schlag ins Kontor належить до моделі Sub.+Präp.+Sub. суто формально, насправді є се-
мантичним дериватом звороту ins Kontor schlagen (структурна модель Präp.+Sub.+Verb). Вирази моделей Präp.+Sub. та 
Pärp.+Adj.+Sub. практично стовідсотково комбінуються із повносемантичним дієсловом і переростають у деривати – мо-
делі Pärp.+Sub.+Verb або Adv.+Sub. Кількісні відомості підсумовано у наступній таблиці:

Таблиця 2
Кількісні характеристики структурних моделей національної варіантної фразеології
Структурні 

моделі
«чисті»

тевтонізми
«чисті»

австріацизми
«чисті»

гельветизми всього

Sub.+ Sub. 3 1 7 11
Sub.+Verb 11 16 26 53

Präp. + Sub.+ Verb 12 12 17 41
Präp. + Sub. 6 8 13 27

Präp. + Adj. + Sub. 1 2 3 6
Sub. +Konj. +Sub. - - 6 6
Adj. + Sub.+ Verb 2 - 1 3

Adv. + Verb 4 1 6 11
Sub. + Präp. + Sub. 2 5 2 9

Verb+ Verb 3 2 3 8

Таким чином, цілковите кількісне домінування у національній варіантній фразеології моделей Sub.+Verb, 
Präp.+Sub.+Verb та Adj.+Sub.+Verb є загальнонімецькою особливістю структурно-типологічної організації ідіоматики і 
відповідає логічній суб’єкт-об’єктній конструкції «Дія → Об’єкт дії» (ще й через можливу семантичну деривацію до цих 
моделей схеми Präp.+Sub.). Так само загальнонімецькою рисою є відносно мала продуктивність моделі Verb+Verb та 
Part.+Verb. Цілковито спростовується емпіричними відомостями начебто кількісне переважання у варіантній фразеології 
(принаймні, австрійській) моделі Adj.+Sub. під впливом слов’янських мов. Виявлені Г. Турковською закономірності сто-
суються виключно архаїчної віденської діалектної фразеології.

Відносна продуктивність моделей Sub.+Konj.+Sub., Sub.+Präp.+Sub., Sub.+Sub. та Präp.+Sub. становить певну осо-
бливість варіантної фразеології, пов’язану з її референційністю (за Г. Бургером) [3; 4; 5] (номінацією реалій, у тому числі, 
суспільно-політичого та кулінарного характеру) з одного боку та семантичною специфікою адвербіальної атрибутації дії, 
описаної базовим дієсловом у зворотах моделі Adv.+Verb, до яких деривативно розгортаються ФО моделі Präp.+Sub. – з 
іншого. У цілому ж, підтверджується висновок про структурно-типологічну ізоморфність національної варіантної фразе-
ології у порівнянні із загальнонімецькою.

Розглядаючи структурно-граматичну особливість регіональної варіантної фразеології на прикладі фразеологізмів 
структурного типу Adj + Sub зазначимо, що серед повних регіональних та напівваріантів ми виявили 7 (з 14) фразео-
логізмів такого типу, що становить 50%: Rote Erde (люкс.), der unfreiwillige Totschlag (люкс.), Fürstliche Rat (ліхт.), das 
landwirtschaftliche Grün (пд.-тір.), Gute Arbeit! (пд.-тір.), grüne Nummer (пд.-тір.), der blaue Schurz (пд.-тір.). Серед ре-
гіональних національних варіантів є 10 (зі 139) фразеологізмів такого структурного типу. Всі вони є німецькими регі-
ональними варіантами: das deutsche Beefsteak (пн., сер.-сх.-нім.), rote Bete (нім., крім пд.-сх.), der kalte Kaffee (пн.-зх., 
сер.-зх.-нім.), der Braune Kuchen (пн.-нім.), grüne Minna (пн., сер.-нім.), dumme Pute (нім., крім пд.-сх.), hohe Rippe (пн., 
сер.-нім.), der Römische Salat (нім., крім пд.-сх.), klare Suppe (пн., сер.-нім.), stade Zeit (пд.-сх.-нім.). Окрім даної моделі, за 
структурно-типологічними критеріями у регіональній варіантній фразеології можна виділити такі морфологічні моделі: 
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1) Sub.+Sub. (2): Junge, Junge! Präsident(in) des Senats; та підвиди цієї моделі: а) Sub.+Konj.+Sub. (0); б) Sub.+Präp.+Sub. 
(1): Verkauf über die Gasse; 

2) Präp.+Sub. (5): in einem Aufwasch, bis in die Puppen, mit Schmackes, nach Tisch, vor Tisch;
3)Adv.+Verb (2): sich dicke tun, dicke kommen;
4) Sub.+Verb (35): Protokoll errichten, die Schnauze [weit] aufreißen, seinen Ausstand geben/feiern, keinen Blumentopf 

gewinnen können, die Brocken hinschmeißen/hinwerfen, ein Fass aufmachen, sein Fett abbekommen/ wegbekommen/wegkriegen, 
einen Haschmich haben, die Hucke voll hauen, die Hucke voll kriegen, die Hucke voll lügen, sich die Hucke voll saufen, jmdm. 
geht die Hutschnur hoch, jmdm. platzt die Hutschnur, den Kanal voll haben, sich die Kante geben, jmdm. brennt der Kittel, einen 
Klamsch haben, bei jmdm. fällt die Klappe,[bei] jmdm. platzt der Knoten, einen Krankenschein machen/haben, zu etw. seinen 
Kren geben, [die/eine] Mücke machen, die Platte putzen, Platte machen, jmdm. die Fresse polieren; jmdm. die Schnauze polieren, 
die Puppen tanzen lassen, noch eine Schippe drauflegen, einen Schlag haben, sich einen Splitter einziehen/einreißen, sich auf die 
Strümpfe machen, die Tageszeit sagen, Terz machen, [die] Traute haben, eine/einen Flunsch ziehen;

та підвиди цієї моделі: а) Präp.+Sub.+Verb (17): in Behandlung ziehen,in Brass kommen/geraten, in die Gänge kommen, sich 
über die Häuser hauen, jmdn. auf dem Kieker haben, auf Kippe stehen/auf Kippe gestellt sein, an den Knöpfen abzählen [können], 
etw. ist zum Krenreiben, auf Lepschi gehen, aus dem Nähkästchen plaudern, jmdn. auf die Nudel schieben, auf [der] Trebe [sein/
gehen], auf den [richtigen] Trichter kommen, auf den [richtigen] Trichter bringen, auf die Tube drücken, etw. kommt nicht in die 
Tüte, etw. am Wickel haben, jmdn; б) Adj.+Sub.+Verb (0);

5) Verb+Verb (2): eine hängen haben, jmdn. wohnen haben; 
та підвид цієї моделі Partizip+Verb (1): [es] ist gewusst;
6) Präp.+Adj.+Sub. (підвид моделі Adj.+Sub.) (2): auf den letzten Drücker, bis auf den letzten Heller. 
Кількісні відомості підсумовано у наступній таблиці:

Таблиця 3
Кількісні характеристики структурних моделей регіональної варіантної фразеології

Структурні моделі Варіанти
Люксембургу

варіанти
Ліхтенштейну

повні регіон.
варіанти Всього

Sub.+ Sub. - - 2 2
Sub.+Verb 1 - 34 35

Präp. + Sub.+ Verb - 1 16 17
Präp. + Sub. - - 5 5

Präp. + Adj. + Sub. - - 2 2
Sub. +Konj. +Sub. - - - -
Adj. + Sub.+ Verb - - - -

Adv. + Verb - - 2 2
Sub. + Präp. + Sub. - - 1 1

Verb+ Verb - 2 1 3

Таким чином, кількісне домінування у регіональній варіантній фразеології моделей Sub.+Verb та Präp.+Sub.+Verb (як 
і у національній) є, знову ж таки, загальнонімецькою особливістю структурно-типологічної організації ідіоматики і від-
повідає логічній суб’єкт-об’єктній конструкції «Дія → Об’єкт дії», як і відносно мала продуктивність моделі Verb+Verb 
та Part.+Verb. У цілому ж, ми підтверджуємо висновок про структурно-типологічну ізоморфність регіональної варіантної 
фразеології у порівнянні із загальнонімецькою.
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В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ ПРОГРАМУВАННЯ

У статті запропоновано аналіз мовних засобів активізації інтересу адресата до здобуття нових професійних 
знань в сучасному англомовному дискурсі програмування як одному з видів професійного дискурсу. Виявлено, що реа-
лізація стратегії мотивування читача у цьому типі дискурсу відбувається через низку тактик, серед яких формулю-
вання дотепних та інтригуючих заголовків, експліцитна індикація важливості, цікавості чи практичної корисності 
знань, підбадьорення та відкрите заохочення, тощо.
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the Strategy Of MOtiVatiNg the reader iN MOderN eNgliSh prOgraMMiNg diScOurSe
The paper focuses on the study of the linguistic means of activating the reader’s interest to obtaining new professional 

knowledge on the subject of programming in modern English programming discourse viewed as one of the types of profes-
sional discourse. On the basis of the results of this research, it can be concluded that the given strategy is implemented 
through a number of tactics used to construct a cooperative professional communication, namely the tactics of formulating 
witty and intriguing titles, explicit indication of the importance and practical use of the knowledge, approval and encourage-
ment, praise, etc. The sample was selected from programming textbooks published in 1995 – 2009. Their analysis has also 
shown that a book preface, chapter abstract, and introductory paragraphs are the parts of the book which play a key role in 
developing the reader’s motivation to professional knowledge acquisition due to their purpose which consists in conveying to 
the reader the most of the information on the subject of the book in a concise and simple manner, lead him/her up to the spe-
cial problems of the text or its parts, and provide compelling pragmatic impact on the reader. Some proposals about further 
research are also made.

Key words: English programming discourse, strategy of motivating the reader, tactic, author (addresser), reader (ad-
dressee).

СТРАТЕГИЯ МОТИВИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ ПРО-
ГРАММИРОВАНИЯ

В статье предложен анализ языковых средств активизации интереса адресата к овладению новыми профессио-
нальными знаниями в современном англоязычном дискурсе программирования как одном из видов профессионального 
дискурса. Обнаружено, что реализация стратегии мотивирования читателя в этом типе дискурса происходит 
посредством ряда тактик, среди которых формулирование остроумных и интригующих заглавий, эксплицитная 
индикация важности, занимательности или практической пользы знаний, ободрение и открытое поощрение и т. д.

Ключевые слова: англоязычный дискурс программирования, стратегия мотивирования читателя, тактика, ав-
тор (адресант), читатель (адресат).

Набуття і вдосконалення професійних знань та умінь відбувається не позасвідомо й автоматично, а у процесі цілеспря-
мованої розумової діяльності індивіда. Успіх навчального процесу в такому разі істотно залежить від наявності у тих, хто 
навчається, відповідної мотивації, внутрішнього стимулу, відчуття свідомої потреби в оволодінні професійними знаннями 
й навичками. У цьому дослідженні запропоновано аналіз мовних засобів активізації інтересу адресата до здобуття нових 
професійних знань в сучасному англомовному дискурсі програмування як одному з видів професійного дискурсу. 

Прогрес у розвитку багатьох сучасних галузей науки і техніки, зумовлений широким упровадженням високих техно-
логій практично у всі сфери суспільного життя, позначився на зростанні інтересу лінгвістів до вивчення різноманітних 
сфер застосування мови, пов’язаних з науковою та професійною діяльністю людини. Об’єктами вивчення вже стали ме-
дійний дискурс (С. П. Коновець, Г. Т. Крижанівська, К. С. Серажим, С. І. Потапенко), діловий (Т. В. Чрділелі), політич-
ний (Ю. А. Васік, О. С. Фоменко, І. А. Юшковець), міжнародно-правовий (Н. К. Кравченко), медичний (С. В. Вострова), 
рекламний (Н. Л. Волкогон, І. О. Лисичкіна, А. І. Раду, І. М. Шукало), науковий (О. І. Багрій, О. М. Гніздечко, О. М. Іль-
ченко, О. М. Какзанова, Т. А. Філоненко, Т. В. Яхонтова), екологічний (І. О. Розмаріца, Л. В. Сологуб) тощо. Таким чином 
актуальність пропонованого дослідження зумовлена загальною орієнтацією сучасного мовознавства на розгляд мови в її 
комунікативному аспекті, інтересом мовознавців до аналізу структурно-семантичних і комунікативно-стилістичних осо-
бливостей текстів, що належать до різних жанрів і типів дискурсу. Об’єктом вивчення у цій статті є сучасний англомовний 
підручник з програмування, який на сьогодні усе ще залишається маловивченим типом мовленнєвої комунікації. Усього 
проаналізовано 7 підручників за 1995 – 2009 роки.

Як показує аналіз фактичного матеріалу, в англомовному дискурсі програмування основну роль у розвитку мотивації 
відіграють вступні розділи книги, анотації до розділів та зачини (вступні абзаци) спеціальних текстів. Призначення цих 
елементів – донести до читача у стислій формі максимум інформації, підвести його до проблематики спеціального тексту 
чи його частини, а також забезпечити переконливий прагматичний вплив на читача. Для цього використовують мовлен-
нєві тактики і ходи, спрямовані на створення інформаційного та мотиваційного контекстів. 

Наприклад, тактика формулювання дотепних та інтригуючих заголовків покликана привернути увагу читача, ви-
кликати у нього інтерес до змісту основного тексту повідомлення. Не потребує доказів той факт, що заголовок – це, корис-
туючись термінами теорії актуального членування речення, тема, а подальший текст – рема. Незалежно від структурно-
синтаксичної будови, заголовок прирівнюється до речення та, попри свою відносну автосемантію, є елементом тексту як 
вищої комунікативної одиниці. Призначення заголовка як компонента композиційної структури тексту – це насамперед 
максимально стисле фактичне передавання змісту подальшого повідомлення. Серед інших функцій – встановлення кон-
такту з адресатом, привернення його уваги, зацікавлення предметом повідомлення тощо.

З проаналізованих 75 назв частин і розділів навчальних книг з програмування переважну більшість (53 – 70 %) пред-
ставлено номінативними конструкціями, опорним елементом яких є іменник:

Design and Implementation Issues [7, c. 11].
Test Automation Strategy [8, c. 49].
Формулювання таких заголовків спрямоване на максимальне знеособлення тексту, на стисле повідомлення фактів без 

їх оцінки. 
Порівняно із заголовками великих структурних частин книги, назви її підрозділів, параграфів, пунктів тощо характе-

ризуються більшою інформативністю, деталізацією та демонструють значно більшу варіативність у структурно-синтак-
сичному плані. І саме серед них найчастіше трапляються типи, в яких акцент зроблено не стільки на інформуванні, скільки 
на дотепності й інтризі. Скажімо, заголовок може бути сформульованим у вигляді питання:

Test-by-Test or Test All-at-Once? [8, c. 33].
Integration Frequency – Phased or Incremental? [7, c. 113].
На думку Т. А. Філоненко [3, с. 15], заголовки такого виду відіграють роль композиційного зачину: вони окреслюють 

проблему, вирішення якої пропонується у відповідному тексті, а також налаштовують читача на певну тематику, інтригу-
ючи його та спонукаючи до роздумів. 

На окрему увагу заслуговують також ті заголовки, що є результатом обігравання мовних одиниць у межах фразеоло-
гічних та інших стійких мовних зворотів, виражених загальновідомими цитатами, прислів’ями, приказками, крилатими 
висловами, назвами художніх творів, творів масової культури, лозунгами, формулами мовного етикету тощо. Напри-
клад, як легко здогадатись, заголовок «Mighty Polymorphism Rangers» [6, c. 20] створено на основі назви популярного 
фантастичного телесеріалу та знятого за його мотивами повнометражного кінофільму «Mighty Morphin Power Rangers» 
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(«Могутні морфи: рейнджери сили»). Т. Ф. Ешназарова [4, с. 236] вважає такого виду заголовки вторинними за своєю 
природою прецедентними текстами та явищем мовної атракції, мовною природою якої є асоціативно-образні зв’язки, що 
проявляються у різних міжрівневих мовних відношеннях: на рівні образу, звуку, значення. Оскільки такі заголовки міс-
тять цілеспрямований натяк на загальновідомий факт або висловлення, видається можливим, услід за О. О. Лавриненком 
[1, с. 6], зарахувати їх до алюзивних мовленнєвих актів, тобто мовленнєвих актів натяку на загальновідомий денотат, що 
базуються на спільних знаннях адресанта й адресата, які використовує адресант для цілеспрямованого породження нового 
змісту повідомлення. 

Ставши заголовком, оригінальний текст може зберегти свій первісний вигляд, але набути зовсім іншого смислу, на-
приклад: 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 … LAUNCH! [11, c. 251].
Наведений вище заголовок є буквальним відтворенням фрази, яка традиційно звучить перед запуском ракети чи кос-

мічного корабля. У підрозділі з таким заголовком йдеться про вихід у світ прикладної програми. Отже, користуючись тер-
мінами О. О. Лавриненка [1, с. 14], цей заголовок може слугувати прикладом цитатної алюзії з буквальним відтворенням 
прототексту, яка набуває алюзивного статусу завдяки метафоричному вживанню в іншій дискурсивній сфері. 

Однак, як показує проаналізований матеріал, здебільшого прецедентне висловлення зазнає в англомовному дискурсі 
програмування істотної модифікації, деформації за рахунок вкраплення у нього елементів інших тематичних груп. Як 
зазначає О. Т. Тимчук [2, с. 8], відбувається «етимологізація» стійкого звороту, тобто його жартівливе або іронічне осмис-
лення за зразком відповідної вільної (синтаксичної) конструкції. Наприклад, проаналізуємо такі заголовки:

Taming Dangerously Deep Nesting [7, c. 16].
Content: The Once (and Current) and Future King [11, c. 135].
Перший заголовок відсилає читача до комедії У. Шекспіра «Приборкання непокірної» («Taming of the Shrew»), а дру-

гий заголовок – це пародія на надпис, що його, як вважають, викарбовано на могилі короля Артура: «Here lies Arthur, the 
once and future king» («Тут спочиває Артур, король минувшини та прийдешнього»). Як показують приклади, заголовок 
такого типу – це не просто сконденсоване фактичне передавання змісту подальшого повідомлення, а своєрідний образний 
натяк – читач може тільки здогадуватись, про що йтиметься далі у тексті. Отож, він розпочинає з адресатом своєрідну 
гру, пропонуючи йому відгадати першоджерело й розкрити прихований смисл алюзивного висловлення. Очікується, що 
для цього читач звернеться як до власних фонових соціокультурних знань, так і до самого тексту. Однак прагматичні цілі 
такого заголовка цим не обмежуються, бо основне, на що він спрямований, – вплив на емоції читача, переконання його у 
тому, що вивчати програмування зовсім не важко, і навіть – весело.

Епіграф виконує схожу із заголовком роль. Епіграфом слугують цитата, крилатий вислів, афоризм, уривок з тексту 
пісні, приказка, які вміщають на початку книги або розділу, щоб виразити їх основну ідею, а також заінтригувати читача, 
викликати у нього певні асоціації й очікування щодо змісту подальшого повідомлення. Так, епіграфом до передмови до 
другого видання книги «The C++ Programming Language» Б. Страуструп вибрав цитату з усім відомої книги «Володар 
кілець» Р. Р. Толкієна:

The road goes ever on and on.
– Bilbo Baggins.
Лише прочитавши передмову, можна зрозуміти, що саме мав на увазі автор: за шість років, які пройшли з часу виходу 

у світ першого видання книги, мова С++ продовжувала розвиватись, зросла кількість її користувачів, з’явились нові мето-
ди програмування, і друге видання частково відображає ці зміни.

Тактика експліцитної індикації важливості, цікавості чи практичної корисності знань сприяє формуванню ін-
тересу до предмета повідомлення:

Error processing is turning out to be one of the thorniest problems of modern computer science, and you can’t afford to deal 
with it haphazardly [7, c. 27].

Iterators are a concept with which every programmer should be familiar [10, c. 549].
У першому прикладі автор наголошує на значенні проблеми обробки помилок у контексті сучасних комп’ютерних 

наук за допомогою прикметника thorny, вжитого у найвищому ступені порівняння (one of the thorniest problems of modern 
computer science), та виразу you can’t afford to deal with it haphazardly (укр. і на неї не можна не зважати). У другому при-
кладі йдеться про поняття, яке, на думку автора, повинен знати кожен програміст. На обов’язковість виконання дії вказує 
модальне дієслово should (with which every programmer should be familiar). 

Тактика порушення проблемних питань і формулювання конкретних життєвих завдань сприяє активізації твор-
чого мислення читача, змушує його задуматись над окремими моментами повідомлення:

For example, what is the largest int? What is the smallest float ? Is a double rounded or truncated when assigned to a float? 
How many bits are there in a char? Answers to such questions are provided by the specializations of the numeric_limits template 
presented in <limits>. For example… [10, c. 658].

У наведеному прикладі лавиноподібна низка з п’яти питальних речень підвищує виразність викладу, активізує мис-
лення читача, змушуючи його замислитись над відповідями. 

Тактика підбадьорення та відкритого заохочення орієнтована на те, щоб переконати читача не відступати перед 
можливими труднощами в опануванні нових професійних знань, сміливо рухатися вперед:

Don’t panic! All will become clear in time [10, c. 43].
A word of warning and encouragement: Don’t worry if you don’t understand this book completely on the first reading. We 

didn’t understand it all on the first writing! [5, c. 6]
Тактика похвали – ефективний засіб підвищення самооцінки й стимул до подальших звершень:
Excellent. You’ve used the inherited template go method and customized it for automotive robots [6, c. 154].
Мета наведеного у прикладі висловлення похвали полягає у тому, щоб здійснити позитивний емоційний вплив на 

адресата, на його поведінку, спонукати його до продовження діяльності, що заслужила схвалення. В основу лексичного 
складу похвали покладено вигук Excellent, який своїм лексичним значенням виражає позитивну оцінку. Змістом другого 
речення є опис «дій» читача, які й викликали схвальну реакцію автора.

Тактика посилання на додаткову інформацію спонукає читача не зупинятись на досягнутому, постійно збільшува-
ти обсяг професійних знань і підвищувати свій професійний рівень.

further readiNg For an excellent discussion of software security, see Writing Secure Code, 2d Ed. (Howard and 
LeBlanc 2003) as well as the January 2002 issue of IEEE Software [7, c. 126].
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This call-by-value mechanism is in contrast to that of call-by-reference. In Section 3.14.2, Pointer-Based Call-By-Reference, 
on page 100 we explain how to accomplish call-by-reference using pointers [9, c. 82].

Перший приклад – це винесене на поля посилання на два інші фахові джерела, що містять додаткову інформацію сто-
совно захисту програмного забезпечення. Наступний приклад є перехресним посиланням, яке відсилає читача до інших 
частин тієї самої книги, звідки читач може дізнатись про ще один метод передавання параметрів функції, що викликається.

Крім описаних вище способів, мотивом до прочитання книги може також слугувати відоме ім’я автора, цікава та ко-
рисна тематика, зручний стиль викладу матеріалу тощо.

Отже, стратегія мотивування читача забезпечує адресата навчальних текстів англомовного дискурсу програмування 
ефективним стимулом до освоєння програмування. Адресант реалізує цю стратегію, використовуючи різноманітні так-
тики, спрямовані на зацікавлення, інтригування читача, активізацію його уваги й творчого мислення, заохочення його до 
отримання нових знань і пошуку додаткової інформації.

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у поглибленні існуючих знань та уявлень про механізми функціонуван-
ня професійного дискурсу і сучасного англомовного дискурсу програмування. Майбутні наукові розвідки можна також 
спрямувати на дослідження мовних засобів реалізації стратегії мотивування в інших видах професійного та різних жанрах 
науково-дидактичного дискурсу.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СПІВРОБІТНИКІВ  
СПЕЦІАЛЬНИХ ВІДОМСТВ НІМЕЧЧИНИ

Дослідження німецького досвіду є важливим з погляду використання ефективних стратегій забезпечення якості 
іншомовної освіти в Україні. У статті описані особливості роботи центрів лінгвістичної підготовки для різних ка-
тегорій військовослужбовців, функціонування перекладацької служби, розвитку іншомовної підготовки для потреб 
військовослужбовців та активної наукової діяльності. Іншомовна освіта реалізується за використання принципу 
комунікативного професійно-орієнтованого навчання. З цією метою використовуються різноманітні курси відпо-
відно до стандартизованих профілів навчання та оцінки його результатів на іспитах. 

Ключові слова: іншомовна підготовка, іншомовна освіта, лінгвістичні центри, зарубіжний досвід.

featureS Of fOreigN laNguage traiNiNg Of Staff Special departMeNtS Of gerMaNy
The purpose of the article – reviewing and identify promising directions for improvement of professional foreign language 

training military personnel on the example of German language training.
To solve complex tasks used the following methods: analysis, classification, generalization philosophical, psychologi-

cal, pedagogical and methodological literature on foreign language education with a view to identifying priority areas of 
research.

The investigation of German experience is important from the point of effective strategies using of general secondary 
education quality ensuring in Ukraine. We describe the features of the language training centers for different categories of 
military personnel, the peculiarities of translation services, providing foreign language training to the needs of partner coun-
tries and active research.

Basic principles of standardized courses that integrate language and not language education German military personnel 
are: incorporation of professional and personal needs for learning; defining the objectives and content of training, combined 
with a narrow professional orientation needed to address professional and communicative tasks; minimizing training content 
in accordance with the identified communication needs of listeners; determine the range of professional and communicative 
skills and professional communication tasks related to user communication needs and specifics of the employees; use text as a 
medium of instruction; modeling authentic professional and communicative tasks in the process of professional and communi-
cative skills; variability and flexible use of different methods of instruction; consideration of the creative potential of listeners.

Scientific novelty lies in the development of theoretical and methodological foundations of foreign military training, 
based on the system, synergetic, person-centered, axiological, integrative, cultural, interdisciplinary competence approach 
and interaction that involves the use of traditional, interactive and integrative learning methods as a means of implementing 
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world trends to enhance learning and provides a tiered approach to mastering foreign languages, learning personalization 
and autonomy of listeners.

Key words: foreign language training, linguistic centers, international experience, national security.

ОСОБЕННОСТИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ ГЕР-
МАНИИ

Исследование немецкого опыта является важным с точки зрения использования эффективных стратегий обес-
печения качества иноязычного образования в Украине. В статье описаны особенности работы центров лингвисти-
ческой подготовки для различных категорий военнослужащих, функционирования переводческой службы, развития 
иноязычной подготовки для потребностей военнослужащих и активной научной деятельности. Иноязычное обра-
зование реализуется при использовании принципа коммуникативного профессионально ориентированного обучения. 
С этой целью используются разнообразные курсы в соответствии с стандартизированными профилями обучения и 
оценки его результатов на экзаменах.

Ключевые слова: иноязычная подготовка, иноязычное образование, лингвистические центры, зарубежный опыт.

Постановка проблеми. Процес об’єднання Європи супроводжується формуванням наукового простору та розробкою 
єдиних критеріїв і стандартів за професійної підготовки майбутніх фахівців. Одночасно військово-політичні події сього-
дення активізують проблему взаємодії й взаєморозуміння людей різних культур та потребують негайного переосмислення 
технологій іншомовної підготовки фахівців сектору безпеки, нових способів міжкультурної комунікації, нових методоло-
гічних і концептуальних консенсусів.

Актуальність дослідження. Вивчення досвіду впровадження європейських підходів до якості іншомовної підготовки 
співробітників військових та спеціальних відомств, створення відповідних освітніх проектів стає актуальним в науковому 
і важливим у практичному відношеннях як у зарубіжних країнах, так і в Україні.

Зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями. До загальних світових тен-
денцій у забезпечення якості іншомовної підготовки належать: 1) мультилінгвізм як концентроване вираження політики 
та програми дій із збереження мовного розмаїття й підвищення рівня економічної й національної безпеки, екологічної, 
соціальної та культурної інтеграції з метою забезпечення високого рівня лінгвістичної гармонії, встановлення міжкуль-
турного діалогу, виховання міжкультурної толерантності, що реалізується розвитком мовних стратегій та компетентнос-
тей; 2) вивчення іноземних мов упродовж життя (lifelong learning) як всебічна навчальна діяльність на постійній основі з 
метою покращення професійної іншомовної комунікативної компетентності, що є свідченням поступового розвитку рис 
полікультурної професійної мовної особистості; 3) фундаменталізація та посилення уваги до методологічної складової 
змісту іншомовної підготовки, що виявляється в удосконаленні та реалізації різних методів навчання: метакогнітивних 
технік; когнітивних, соціальних, афективних стратегій; методик запам’ятовування інформації; стратегії компенсації та 
пов’язується із диверсифікацією, відкритістю, віртуалізацією, персоніфікацією та автономізацією навчання, у тому числі 
заміною комп’ютерних технологій вивчення мов (Computer-assisted language learning – CALL) на мобільні (Mobile-assisted 
language learning – MALL); 4) іншомовна підготовка у межах міждисциплінарних навчальних програм та розвиток профе-
сійно-орієнтованих інноваційних технологій навчання іноземних мов, особливо мови для спеціальних цілей, які б відпо-
відали реальним потребам сучасного суспільства (наприклад, CLIL та його модифікації – Content and Language Integrated 
Learning – навчання через зміст), що передбачає створення професійно орієнтованого середовища.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Система 
іншомовної освіти України об’єктивно не може залишатись поза контекстом загальноосвітніх процесів. Тому, одним із 
найоптимальніших шляхів вдосконалення іншомовної підготовки військовослужбовців України є вивчення прогресивно-
го досвіду країн, які займають провідні позиції у галузі вищої освіти та іншомовної підготовки співробітників спеціальних 
служб, однією з яких є Німеччина. Порівняльно-педагогічний аналіз особливостей організації навчання професійного 
іншомовного спілкування співробітників сектору безпеки Німеччини та України дасть змогу обґрунтувати способи реа-
лізації прогресивних аспектів німецького досвіду у вітчизняній системі іншомовної підготовки з метою її вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом активізувалися науково-педагогічні розвідки проблем ін-
шомовної освіти, зокрема, і Німеччини, яка демонструє значні досягнення в адаптації освітньої галузі до вимог сучасного 
життя. Організація іншомовної освіти є предметом дослідження багатьох вітчизняних науковців (В. Гаманюк, О. Макси-
менко, Н. Махиня, М. Тадеєва та ін.). Проблемні огляди та стратегії розвитку іншомовної освіти Німеччини в контексті 
європейських освітніх процесів висвітлені німецькими науковцями (К. Клеппін, Г. Кріст, Р. Леберберг, Ф. Паульсен, Ю. 
Трабант, К. Фінбайнер, К. Фогель, К. Фюр, В. Хюллен, Х. Швенк, К. Шрьодер та ін.). 

Новизна одержаних результатів полягає у обґрунтуванні світових тенденцій щодо іншомовної підготовки співробіт-
ників спеціальних служб на прикладі організації лінгвістичної підготовки в Німеччині.

Викладення основного матеріалу. Незважаючи на налагоджену систему забезпечення збройних сил фахівцями в 
галузі іноземних мов, визначають безліч недоліків, які заважають вчасно та адекватно реагувати на завдання, що раптово 
виникають, і вимагають від співробітників сектору безпеки навичок міжмовної комунікації та високого рівня іншомовної 
професійно-комунікативної компетентності. В аналітичних роботах [1; 4] зазначається, що, незважаючи на різноманіття 
форм, варіантів і методів організації лінгвістичної підготовки у спеціальних відомствах Німеччини оперативна сумісність 
співробітників в ході виконання завдань, що вимагають міжнародної участі, як і раніше, висуває перед військово-полі-
тичним керівництвом в якості однієї з основних – проблему мовного бар’єру, що, в свою чергу, обумовило необхідність 
пошуку нових шляхів організації та вдосконалення процесу навчання іноземних мов.

У збройних силах Німеччини авторитетною організацією, де здійснюється різнобічна лінгвістична підготовка вій-
ськовослужбовців та підвищення кваліфікації викладачів іноземних мов, є Федеральне відомство іноземних мов (das 
Bundessprachenamt, BSprA) – це федеральна вища командна інстанція, яка перебуває у підпорядкуванні територіальної 
військової адміністрації бундесверу. Головними завданнями відомства (ФВІМ) є навчання іноземним мовам, а також пере-
клад (усний та письмовий), робота з термінологією в рамках діяльності бундесверу і відомств різного рівня. Мета мовної 
освіти у Федеральному відомстві (Bundessprachenamt) після визначення певного курсу є одержання комунікативних нави-
чок у прослуховуванні та розумінні прочитаного, а також усного та письмового висловлювання іноземною мовою. Ця мета 
характеризує принцип комунікативного професійно-орієнтованого навчання Федерального управління мов. У навчанні 
використовуються різні курси, які розподіляються на інтенсивне навчання, навчання слухачів (курсантів), мультимедійну 
підтримку навчання. Зокрема, мета курсів диктується потребами слухачів і, як правило, визначається вимогами відповід-
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них стандартних профілів навчання (Standardisierten Leistungsprofil – SLP). Виявлення результатів навчання відповідно до 
SLP відбувається на стандартизованих іспитах, на яких оцінюються саме комунікативні навички в аудіюванні, говорінні, 
читанні і письмі за одним з чотирьох рівнів сформованості [5].

Основними принципами побудови спеціалізованих курсів, що інтегрують мовну та немовну освіту співробітникf сек-
тору безпеки, є: врахування професійно-орієнтованих і особистісних потреб до навчання; визначення цілей і змісту навчан-
ня в поєднанні з вузькою професійною спрямованістю, необхідних для вирішення професійно-комунікативних завдань; 
мінімізація змісту навчання у відповідності з виявленими комунікативними потребами слухачів; визначення номенклатури 
професійно-комунікативних умінь і професійно-комунікативних завдань відповідно до профілю комунікативних потреб 
та специфіки діяльності співробітників; використання тексту як засобу навчання; моделювання автентичних професійно-
комунікативних завдань у процесі формування професійно-комунікативних умінь; варіативність і гнучке використання 
різних прийомів навчання; врахування творчого потенціалу слухачів.

Штаб-квартира Федерального відомства іноземних мов розташовується в місті Хюрт [2]. Співробітники ФВІМ здій-
снюють свою діяльність в 90 цивільних і військових установах бундесверу в Німеччині та за кордоном. Федеральне ві-
домство іноземних мов підрозділяється на три відділи (Abteilungen) – мовна підготовка (Sprachausbildung), перекладацька 
служба (Sprachmittlerdienst) і центр з внутрішніх питань і справ військовослужбовців (Zentrale Angelegenheiten). Поряд з 
цим існує військовий відділ (der Militärische Anteil) [3].

Відділ мовної підготовки (Sprachausbildung) виконує ряд завдань. Серед пріоритетних завдань слід назвати мовне на-
вчання військовослужбовців та співробітників федеральних і земельних установ на 48 мовах; навчання німецькій мові 
іноземних солдат в рамках програми "Німецька мова як іноземна" (DaF), а також викладачів іноземних мов 60 національ-
ностей; здійснення підтримки навчання німецької мови з військових напрямків в 36 країнах; прийом іспитів з іноземної 
мови, проведення вступних тестів; удосконалення бази лінгвістичної освіти; підвищення кваліфікації; здійснення про-
фесійних контактів в рамках напрямів освіти з вищими школами Німеччини та за кордоном; залучення молодих фахівців. 
Для ефективного виконання поставлених завдань відомство має в своєму розпорядженні близько 420 викладачів, наукових 
співробітників, асистентів, а також представників з числа управлінського персоналу в 35 підрозділах. Відділ мовної під-
готовки (Sprachausbildung) складається у свою чергу з 14 секторів [3].

Головними завданнями перекладацької служби (Abteilung Sprachmittlerdienst, SMD) є здійснення письмового перекла-
ду, збір відомостей про діяльність фахівців усного перекладу для представників, які перебувають у підпорядкуванні феде-
рального міністерства оборони Німеччини, а також в якості офіційної допомоги цивільним службам; координація групових 
та індивідуальних заходів у відділенні перекладацької служби, облік відомостей про зміни в законодавстві з питань пере-
кладацької діяльності; реєстрація, обробка та підготовка термінології для мовної служби бундесверу (der Sprachendienst 
der Bundeswehr), а також для інших служб, що перебувають у загальному підпорядкуванні бундесверу; апробація і впро-
вадження комп’ютерних допоміжних перекладацьких програм і машинних перекладацьких систем; участь у вітчизняних 
та міжнародних комісіях з контролю за дотриманням норм мови; співпраця з лінгвістичними і перекладацькими службами 
країни та зарубіжжя; професійний відбір фахівців письмового та усного перекладу; підтримка контингенту за кордоном 
та ін. ФВІМ здійснює офіційну підтримку військовослужбовців бундесверу, які перебувають на службі за кордоном. Цією 
діяльністю займається координаційно-плановий відділ "Підтримка служби за кордоном" ("Unterstützung Auslandeinsätze", 
UAE). Завданнями відділу є підготовка персоналу перекладачів, які забезпечують ефективність засвоєння спеціальної 
інформації місцевими збройними силами, професійна підтримка військових інших країн зі знаннями відповідної держав-
ної мови, професійно-термінологічної підготовки, характерної для даної місцевості перебування контингенту, підготовки 
розмовників та словників. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Дослідження німецького досвіду із запровадження європейської 
мовної політики, збільшення кількості мов, що вивчаються, розроблення взаємоприйнятних рівнів володіння сучасними 
мовами є важливим з погляду використання ефективних стратегій забезпечення якості іншомовної освіти в Україні. Осо-
бливістю професійної іншомовної підготовки співробітників сектору безпеки є її спрямованість як на засвоєння лінг-
вістичних та соціокультурних знань, так і на вдосконалення інтелектуальних, розумових здібностей, що забезпечують 
ефективне вирішення професійних і комунікативних завдань засобами іноземної мови. В даний час, коли реформування 
системи спеціальної освіти спрямоване на забезпечення готовності офіцерського корпусу до інноваційної діяльності, зрос-
тає необхідність застосування іноземної мови як засобу формування професійної спрямованості навчання і прагнення 
отримувати професійні знання з якомога більшої кількості комунікативних каналів. Основними принципами побудови 
спеціалізованих курсів у Німеччині, що інтегрують мовну та немовну освіту військового, є: врахування професійно-орієн-
тованих і особистісних потреб до навчання; визначення цілей і змісту навчання в поєднанні з вузькою професійною спря-
мованістю, необхідних для вирішення професійно-комунікативних завдань; мінімізація змісту навчання у відповідності 
з виявленими комунікативними потребами слухачів; визначення номенклатури професійно-комунікативних умінь і про-
фесійно-комунікативних завдань відповідно до профілю комунікативних потреб та специфіки діяльності співробітників; 
використання тексту як засобу навчання; моделювання автентичних професійно-комунікативних завдань у процесі фор-
мування професійно-комунікативних умінь; варіативність і гнучке використання різних технологій (у тому числі заміною 
комп’ютерних технологій вивчення мов Computer-assisted language learning – CALL на мобільні Mobile-assisted language 
learning – MALL), методів та прийомів навчання.

Перспективи подальших досліджень пов’язані з аналізом специфіки мотиваційної сфери співробітників сектору 
безпеки, пошуком адекватних методів діагностики та розвитку їх пізнавальних можливостей та іншомовних здібностей.
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МЕТАМОРФОЗА ЯК ХУДОЖНІЙ ПРИЙОМ ФОРМУВАННЯ МІФОЛОРНО-АВТОРСЬКИХ 
ОБРАЗІВ У СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ АМЕРІНДІАНСЬКИХ ПРОЗОВИХ ТЕКСТАХ

У статті в когнітивно-семіотичному і наративному ключі схарактеризовано метаморфозу як інтерпретацій-
ний прийом виявлення міфолорних ознак образу персонажа і як наративний спосіб його розгортання в сучасних ан-
гломовних амеріндіанських художніх прозових текстах. Запропоновано п’яти компонентну структуру метаморфо-
зи. Доведено, що метаморфоза як інтерпретаційний прийом сприяє виявленню етнокультурних ознак персонажного 
образу і ідентифікації його як етнокультурного типажу. 

Ключові слова: когнітивно-семіотичний, метаморфоза, наративний, етнокультурні ознаки, етнокультурний 
типаж.

MetaMOrphOSiS aS artiStic MeaNS Of fOrMiNg MythOlOric aNd literary characterS iN 
MOderN eNgliSh aMeriNdiaN prOSaic textS 

The article focusеs on revealing the characteristic features of metamorphosis as dominant linguistic means of forming 
literary images. From cognitive semiotics point of view it is proved that metamorphosis can function on one side as the way of 
interpretation the literary image as mytholoric one, on the other as narrative means of its becoming the mytholoric and liter-
ary image. It is explained that the structure of metamorphosis includes five components. Semiotic and cognitive analysis made 
it possible to establish the most typical ethnocultural personage images serving as signs of Amerindian culture.

Key words: cognitive and semiotic approach, structural and syntactic approach, syntactic constructions, literary image, 
ethnocultural meaning.

МЕТАМОРФОЗА КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ФОРМИРОВАНИЯ МИФОЛОРНО-АВТОРСКИХ 
ОБРАЗОВ В СОВРЕМЕННЫХ АНГЛИЙСКИХ АМЕРИНДСКИХ ТЕКСТАХ 

В статье с позиции когнитивно-семиотического и нарративного подходов охарактеризовано метаморфозу как 
интерпретационный прием выявления мифолорных свойств образа персонажа и как нарративный способ его разво-
рачивания в современных английских америндских художественных прозаических текстах. Предложено пятикомпо-
нентную структуру метаморфозы. Доказано, что метаморфоза как интерпретационный прием помогает выявить 
этнокультурные особенности персонажного образа и идентифицировать его как этнокультурный типаж. 

Ключевые слова: когнитивно-семиотический, метаморфоза, нарративный, этнокультутурные особенности, 
этнокультурный типаж.

На сьогоднішній день визначено онтологічні та гносеологічні властивості метаморфози [1; 7; 8; 10], проведено пси-
хологічні дослідження метаморфози як форми і типу перетворення, перевтілення, відродження світу і людини [18; 20]. 

У міфопоетичному ключі отримали пояснення причини перетворень [4; 13; 14; 17], в літературознавчому – вивчались 
сюжетотвірні та образотворчі функції метаморфози у художніх текстах [2; 5; 6; 12].

У лінгвістиці метаморфоза розглядається із різних позицій. У структурно-семіотичній поетиці вона вважається тро-
пом поряд з метафорою, порівнянням і антитезою [21]. У річищі лінгвопоетики в основному на матеріалі російських і 
українських художніх текстів доведено, що метаморфоза постає стилістичною фігурою, яка втілює ідею перетворення 
вхідного образу у вихідний і слугує способом об’єктивації міфопоетичних смислів етносу та авторської художньо-мовної 
свідомості [3; 16]. 

У когнітивній поетиці у контексті дослідження образотворення в англомовних орієнтальних поетичних мініатюрах 
запропоновано класифікації метаморфози та висвітлено її роль у творенні образу-емоції в англомовному хайку [19]. В 
лінгвокогнітивному і лінгвосеміотичному аспектах на матеріалі англійської поезії описано механізми формування мета-
морфози та її функціональні особливості [11].

Особливість нашого підходу полягає в тому, що ми пропонуємо розглядати метаморфозу як художній засіб, який 
постає в сучасних амеріндіанських прозових текстах і як стилістична фігура творення міфолорних словесних образів, і 
як наративний прийом розгортання змісту персонажних образів. У висуненні такого положення ми виходимо з того, що 
залежно від способу локалізації в художньому тексті метаморфоза постає, по-перше, стилістичною фігурою, що обіймає 
окремий текстовий фрагмент, а по-друге, наративним засобом, що виконує сюжетовідтворювальну і образотвірну функції, 
визначення яких можливо за умов застосування низки лінгвокогнітивних операцій (аналогії, зіставлення, асоціації тощо). 

Метаморфозу вважали синонімічним терміном до трансформації [18; 20]. Трансформація – психологічний перехід, ре-
гресія і тимчасова втрата Его, створення і реалізація не усвідомлюваної раніше психологічної потреби. Символізм транс-
формації відображено у релігійних ритуалах. Будь-яка трансформація пов’язана з переживанням таїнства, символічної 
смерті і відродженням. З. Фрейд вважав трансформацію перетворенням на протилежність [18, с. 22], а К.Г. Юнг – чудом, 
осягнути котре людина не в змозі [20, с. 12–13].

У контексті нашого дослідження ставимо за мету виявити і описати лінгвосеміотичні засоби формування міфолорно-
авторських образів, до яких ми відносимо метаморфозу.

В амеріндіанських художніх прозових текстах метаморфоза як стилістичний прийом здатна поєднувати реальний світ 
та уявний світ (світ бажань або сновидінь), оскільки перетворення виникає як в уяві героя, так і в уяві інтерпретатора: 
«How do I explain the feather, the bird at my window, my own voice waking me, as if another person lived in me, wiser and more 
alert» (Linda Hogan, «Dwellings», p. 17); «On one side of it was the face of a man. On the other was the face of a lion» (Linda 
Hogan, «Dwellings», p. 34). 

З’ясування принципу роботи уявної метаморфози у процесі виявлення міфолорних ознак художнього образу дозволяє 
пояснити вчинки і дії персонажного образу. 

В аналізованих нами амеріндіанських художніх прозових текстах головні персонажі відстоюють етнокультурні цін-
ності, намагаються установити гармонію і баланс у світі природи і людини. Вплив на сферу почуттів і емоцій читача в 
амеріндіанських художніх прозових текстах здійснюється не тільки виражально-зображальними засобами, але й за ра-
хунок певних наративних прийомів, одним із яких і постає метаморфоза, за допомогою якої описується трансформація 
свідомості персонажа, його світовідчуття: «There was something deeper than human that day, I think now, something of the 
world of myth» («Dwellings», p. 35); «He [the man who is drumming and singing] doesn’t speak. He is moving between the worlds, 
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beginning already to step over the boundaries of what we think, in daily and ordinary terms, is real and present» («Dwellings», 
p. 38). 

Порівняльна конструкція deeper than human у першому наведеному прикладі і предикат перетворення to begin to візуа-
лізують в уяві читача зміни як зовнішнього, так і внутрішнього станів героїв. Звісно, що в реальному просторі неможливо 
зробити крок і одразу ж опинитися в іншому світі. Тому, в художньому тексті уявна межа переходу створюється грама-
тичними формами (is moving), лексичними маркерами (between the worlds), стверджувальними структурами (I think now, 
of what we think).

Метаморфоза – явище складне і багатогранне. Теоретичним підґрунтям сутності метаморфози у плані її білатераль-
ності – трансферності й трансфігуративності – є концепція світів А.В. Шлегеля: «Грецький ідеал людяності полягав у 
гармонійній рівновазі усіх сил. Це була природня гармонія. Найновіші народності прийшли до усвідомлення свого вну-
трішнього роздвоєння, яке робить такий ідеал недосяжним. Звідси намагання примирити, злити воєдино ці два світи – ду-
ховний і чуттєвий, між якими ми хитаємося» [9, с. 131].

В амеріндіанських художніх прозових текстах сюжетотвірна функція метаморфози як художнього прийому лежить 
у площині того образу-символу, через який відбувається трансформація у конкретному художньому тексті. Так, до при-
кладу, промінь сонця (знак допомоги Творця) впливає на фізичний стан героя: «He [Tayo] knew at some point the sunlight 
on the world collapse into his thoughts like pale gray cobwebs, clinging to all things within him, and then his stomach would begin 
to convulse, and he would have to hold himself with both hands to try back the tremor that grew inside. He went outside before 
it happened» (Leslie Marmon Silko, «Ceremony», p. 17). Предикатами перетворення тут постають дієслова to collapse into 
(згортати в), to cling to (обгортати), to begin to (починати), grew inside (з’являтися), to happen (траплятися).

В есе Лінди Хоган «A Different Yield» збірки «Dwellings» оповідач висловлює свої роздуми про сенс життя, його ко-
ріння і як все змінюється у процесі еволюції: «Something enters the corn at the moment of fusion of the male and female that 
is unknown to scientists. From some star, a cosmic quickening, some light, movement-fast chemical that illuminates quickens the 
conception, lights the fuse. Life is unknown to us. It is an alchemical process, a creative movement and exploration with the same 
magic in mind» (Linda Hogan «A Different Yield», p. 59). 

Розвиваючи ідею Р.О. Крохмального, метаморфозу розглядаємо як художній прийом, що включає п’ять основних 
елементів: вихідний образ, вхідний образ, кризисну і критичну ситуації, предикати перетворення [6, с. 15]. У своєму до-
слідженні модулів метаморфози в українській романтичній поезії ХІХ століття Р.О. Крохмальний пояснює, що саме у 
кризовій ситуації відбувається диференціація антагоністів, їх зіткнення за відповідних обставин призводить до метамор-
фози [там само, с. 41]. Критичну ситуацію дослідник розуміє як умови, за яких здійснюється переміна вхідного образу у 
вихідний [там само].

Переломлюючи наведені тези до метаморфози як прийому формування міфолорно-авторського образу в художніх 
амеріндіанських текстах вважаємо, що кризова і критична ситуації, в яких опиняється герой, постають причиною (кауза-
тором) для метаморфози, що будується на основі аналогії або асоціації, що виникає в ейдетичній пам’яті персонажа під 
впливом певного тригера. 

Отже, під кризовою ситуацією розуміємо мотивацію метаморфози, викликану боротьбою антагоністів, зіткнення різ-
них сторін, обставин, загострення яких веде або може привести до певних змін у сприйнятті об’єктів навколишнього 
середовища, уявлень про світ, і, як наслідок, заміну реального бачення уявним. Іншими словами, йдеться про уявну мета-
морфозу, що складається з цілої низки художніх деталей, розпорошених по всій тканині прозового тексту. Зібрати такі 
деталі є можливим за певних стратегій інтерпретації.

В амеріндіанських художніх прозових текстах кінця ХХ – початку ХХІ століть в центрі подій опиняються молоді юна-
ки, що повернулись додому після війни. Їх серця розбиті, душі зломлені від того, що кожен день вони стикались зі смертю, 
дивились їй в очі і не розуміли, навіщо те все відбувалось. Повернувшись до рідного краю, вони мріють знайти спокій у 
спілкуванні з природою, де кожна тварина, рослина, гора, річка, камінь береже тишу: «With the first light of dawn he [Abel] 
arose and went out. He passed through the maze of corrals and crossed the highway and climbed the steep escarpment of the hill. 
Then he was high above the town and he could see the whole of the valley growing light and the far mesas and the sunlight on the 
crest of the mountain. […] Silence lay like water on the land, and even the frenzy of the dogs below was feeble and a long time in 
finding the car.» («House Made of Dawn», p. 10).

Герой роману-міфу С. Момадея «Дім, зі світанку створений» Авель, насолоджуючись світанком (початком нового 
дня) в середині липня, стає свідком знищення змії орлами, повелителя небесного простору, символами мудрості в уяв-
леннях амеріндіанців: «They were golden eagles, a male and a female, in their matting flight. They were cavorting, spinning and 
spiraling on the cold, clear columns of air, and they were beautiful. […] She carried a rattlesnake; it hung shining from her feet, 
limp and curving out in the trail of her flight. Then she let go of the snake. The male hit the snake in the head, with not the slightest 
deflection of his course or speed, cracking its long body like a whip» («House made of Dawn», p. 17). 

У наведеному фрагменті йдеться про зіткнення двох антагоністичних сил, які символізують протилежні ціннісні ка-
тегорії: Добра і Зла. Добро об’єктивовано в образі орлів, що маніфестують Дух Неба і постають володарями небесного 
простору, вербалізованого в тексті позитивними дескрипторами (clear columns of air, beautiful). Зло – в образі змії, що в 
міфологічному розумінні амеріндіанців репрезентує Дух царства померлих [23, с. 109, 151]. 

Змія в тексті порівнюється з довгим батогом, хлист якого супроводжується неприємним скреготінням (cracking its long 
body like a whip). Орел і орлиця виконали свою сакральну місію: очищення свого простору від представників чужого світу.

Ієрархія цінностей тваринного світу віддзеркалюється в світі людського буття. На Святі Кукурудзи Авелю проти-
стоїть білий альбінос Хуан Рейс. Хуан Рейс одразу ж приваблює до себе увагу зверхнім ставленням до присутніх  
на святі людей племені кайова, навахо та ін. Свято Кукурудзи супроводжується ритуальними поєдинками, в яких учасни-
ки забивають півня і його останки розкидають у полі. Так, у легенді про Сантьяго, текст якої включається автором роману-
міфу в основну оповідь, описується це ритуальне дійство: «After that, the rooster spoke to Santiago and said: ‘Now you must 
sacrifice me for the good of the people.’ And accordingly Santiago tore the bird apart with his bare hands and scattered the remains 
all about the ground. The blood and feathers of the bird became cultivated plants and domestic animals, enough for all the Pueblo 
people» («House Made of Dawn», p. 35). Смисл цього дійства полягає в тому, що саме домашнього птаха (rooster) прино-
сять у жертву, щоб улестити Духів Землі і Неба й у подальшому отримати добрий врожай і сприятливі кліматичні умови. 

У боях з півнем беруть участь чоловіки, у тому числі й Авель і Хуан Рейс. Епітети (huge, hideous, heavy, bloodless), 
якими автор зображує зовнішність Хуана Рейса, його дії під час ритуального бою, візуалізують образ Зла: «The white man 
was large and thickset, powerful and deliberate in his movements. The white man held the rooster up and away in his left hand 
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while its great wings beat the air. The albino was huge and hideous at the extremity of the terrified bird. It was then her eyes were 
drawn to the heavy, bloodless hand at the throat of the bird.» («House Made of Dawn», p. 39). 

Сприйняття альбіноса як такого, що викликає тривогу й осторогу, посилюється в наступному фрагменті: «He rode 
beside Abel, turned suddenly upon him, and began to flail him with the rooster. The white man was too strong and quick for 
him. The white man leaned and struck, back and forth, with only the mute malice of the act itself, careless, undetermined, almost 
composed in some final, preeminent sense. The bird was dead» («House Made of Dawn», p. 39).

Злість у діях альбіноса, відкрита демонстрація його переваги над Авелем, який є автохтонним мешканцем, захисником 
етнокультурних цінностей і традицій, сприяли трансформації свідомості Авеля, а саме, уявленню ворога в особі білого 
альбіноса, який прийшов на землю амеріндіанців, щоб подолати і морально образити їх. 

Кризова ситуація метаморфози створюється в тексті композиційно-мовленнєвими формами, як наприклад, описом при-
роди: «The immense embankment of the storm had blackened out the whole horizon to the south. The compressed density of its core, like 
a great black snake writhing, drew out of the mouth of the canyon, recoiled upon the warm expanse of the valley, and resumed the slow, 
sure approach upon the intervening gullies and hills and fields above the town. And just there on the obsidian sky, extending out and across  
the eastern slope of the plain, was a sheer and perfect arc of brilliant colors» («House Made of Dawn», p. 68). 

У міфологічному уявленні амеріндіанців змія (snake) – це образ-символ Духа царства мертвих [22, с. 56], знак біди, що 
наближається, а райдуга – знак Творця, символ божественного прояву доброзичливості [15]. Отже, етнокультурний смисл 
відродження, очищення, перевага добра над злом реалізується в наведеному прикладі шляхом трансформації природних 
явищ. «Зло» в образі грози порівнюється зі змією, довге тіло якої завило все небо (like a great black snake writhing). Уявна 
метаморфоза побудована на основі порівняння, в якому вхідний образ перетворення – це знак біди. Межа переходу, зміна 
емоційного стану від відчуття наближення біди до очищення (perfect arc of brilliant colors), появи надії на світле майбутнє, 
має в тексті чіткий індикатор, виражений темпоральною лексикою (just there). 

Кризова ситуація, за Р.О. Крохмальним, в якій відбувається диференціація антагоністів, їх зіткнення у відповідних 
обставинах, переходить в критичну ситуацію, тобто умови, при яких здійснюється візуальна заміна одного образу іншим. 
Тригерами критичної ситуації поступають предикати перетворення: turned out, changed into, looked like. Перетворення об-
разу в уяві спостерігача, приводить до трагічного завершення цього конфлікту, а саме вбивства білого альбіноса Авелем: 
«Abel waited. The white man raised his arms, as if to embrace him, and came forward. But Abel had already taken hold of the knife, 
and he drew it» («House Made of Dawn», р. 73). 

У наведеному фрагменті виділено сигнал квазіморфози, а саме сполучник as if у поєднанні з дієсловом to embrace, 
що означає «охопити, обвити». Охопити, обвити – це дії, типові для тих, що здійснює змія, коли нападає на свою жертву. 
Хуан Рейс вів себе подібно змії, намагаючись напасти, захопити руками, «обвитися» навколо тіла Авеля. 

Змію не завжди вдається знищити одразу, тому Авель здійснює наступний удар: «He withdrew the knife and thrust again, 
lower, deep into the groin.» (там само). Авель стояв і дивився, як його ворог видає останні звуки, схожі на шипіння змії: 
«Then the head inclined a little, as if to whisper something of the darkness and the rain, and the pale flesh of the face twitched, and 
the great blue mouth still gaped open and made no sound» («House Made of Dawn», p. 74). Отже, він бачив перед своїми очима 
ворога-змію, що експліковано діями Хуана Рейса, які співвідносяться з поведінкою змії: to whisper – шепотіти = шипіти, 
twitched – здригуватися в судорогах, made no sound – не вимовляти ні звуку.

Ритуал знищення зла на рідній землі було підтримано дощем, символом очищення: «Abel threw down the knife and the 
rain fell upon it and made it clean». Дощ, небесна стихія, змив кров зі знаряддя вбивства.

Психологічно і фізично Авель виснажений, вимучений, спустошений, оскільки він бився зі злом: «He seemed just then 
to wither and grow old» («House Made of Dawn», p. 74). Критичну ситуацію метаморфози марковано словосполученням 
seemed just then (саме в той момент уявлялось, що …), виконує образотвірну функцію, оскільки йдеться про певні псев-
дотрансформації у зовнішньому вигляді героя. Авель відчув себе знесиленим (wither) і старим (grow old). Він стояв на 
колінах перед своїм померлим ворогом (мотив покаяння перед своєю жертвою), під дощем, і дощ продовжував змивати 
його гріх: «He knelt over the white man for a long time in the rain looking down».

З позиції юридичного права Авеля не можна виправдати, він убив людину. Але, зрозуміти причину його вчинку стає 
можливим за умов звернення до аналізу каузаторів його дій, які виявляються шляхом метаморфозних репрезентантів. Так, 
художній прийом метаморфози, який ми розглядали в двох іпостасях (як стилістичну фігуру і наративний прийом) сприяє 
виявленню конвергентних (локалізованих в окремому текстовому фрагменті) і дивергентних (розпорошених у тексті де-
талей) характеристик, за якими формується міфолорно-авторський образ в художньому прозовому тексті.

На основі проведеного когнітивно-семіотичного аналізу робимо висновок, що семіозис художнього міфолорно-ав-
торського образу персонажа здійснюється через метаморфозу, когнітивно-семіотична природа якої слугує втіленню ідеї 
перетворення образу у знак етнокультури. 

Перспективою дослідження вважаємо виявлення лінгвокогнітивних форм зв’язку вхідного та вихідного образів мета-
морфози та лінгвокогнітивних способів вираження межі, яка розділяє вхідний та вихідний образи метаморфози.
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ГЕНДЕРНО МАРКОВАНА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ  
У ЗВЕРНЕНОМУ МОВЛЕННІ УКРАЇНЦІВ 

У статті детально висвітлено особливості звернення до представників різних національностей за допомогою 
номінацій адресата внутрішнього мовлення. Такі найменування є гендерно маркованими та демонструють особли-
вості національної ідентифікації авторами-чоловіками та авторами-жінками самих себе та інших осіб. Досліджен-
ня виконане на матеріалі прозових текстів сучасної української літератури. Усі аналізовані твори написані від 
першої особи однини.

Ключові слова: внутрішнє мовлення, внутрішнє мовлення у художньому тексті, зовнішнє мовлення, адресант, 
адресат, номінація адресата мовлення.

geNder MarKed NatiONal ideNtificatiON iN appeal Speech Of uKraiNiaNS
This research is executed on the prose materials of the modern Ukrainian literature. All analysable works are written from 

the first person singular. The research is realized using gender factor. In particular, the nominations of addressee speech are 
taken into account, which show the world perception feature of men and women.

The features of appeals to the representatives of different nationalities are in detail reflected with help of the nominations of 
the internal speech addressee in the article. The functioningʼs features of such denominations confirm the gender marking of such 
nominations and represent also the features of the national identification by male and female authors itself and the other persons 
both Ukrainian nationality and the other nationalities. In such contexts the appeals explain brightly the features of Ukrainians’ 
perception and also the stereotypes of cultural conduct, which are present in the subconsciousness of Ukrainian man and woman.

The author divides the communicative situations of appeal into three groups: 1) Ukrainian speaks to Ukrainian; 2) Ukrai-
nian speaks to the representative of the other nationality; 3) Ukrainian speaks from the person of the representative of the 
other nationality to Ukrainian. In every group the author selects communicative acts which happened in Ukraine, and also 
those which took place abroad (according to contents of the work and such examples). These criteria influence considerably 
at the choice nominations of addressee, which represent the features of national identification from point of the Ukrainian 
male and female authors.

Key words: internal speech, internal speech in fiction, external speech, addresser, addressee, nomination of addressee 
speech.

ГЕНДЕРНО МАРКИРОВАННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИФКАЦИЯ В ОБРАЩЕННОЙ РЕЧИ 
УКРАИНЦЕВ

В статье подробно представлены особенности обращения к представителям разных национальностей с по-
мощью номинаций адресата внутренней речи. Такие наименования являются гендерно маркированными и демон-
стрируют особенности национальной идентификации авторами-мужчинами и авторами-женщинами самих себя и 
других лиц. Исследование выполнено на материале прозаических текстов современной украинской литературы. Все 
рассматриваемые произведения написаны от первого лица единственного числа.

Ключевые слова: внутренняя речь, внутренняя речь в художественном тексте, внешняя речь, адресант, адре-
сат, номинация адресата речи.

Перспективним у сучасному мовознавстві є вивчення номінації адресата мовлення як виразника засобу апеляції, зо-
крема і з огляду на гендерний чинник. Цікавим об’єктом дослідження вважаємо не тільки власне зовнішнє та зображене 
у художньому тексті зовнішнє мовлення, а й внутрішнє мовлення у художньому тексті, написаному від першої особи 
однини. 

Теоретичні питання функціонування номінацій адресата мовлення, а саме зовнішнього мовлення, детально висвітлено 
у працях українського науковця М. Скаба: «Прагматика апеляції в українській мові» [4] та «Граматика апеляції в укра-
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їнській мові» [3]. Учений детально розглядає функції номінацій адресата мовлення [4, с. 30–36] та лексико-семантичні 
групи найменувань адресата мовлення [4, с. 36–72].

У своїх попередніх дослідженнях [1; 2] ми розглядали особливості функціонування номінацій адресата внутрішнього мов-
лення у художньому тексті, проте номінації, що ідентифікують національність адресата, потребують детального вивчення.

Досі у комунікативній лінгвістиці не було досліджено номінації адресата внутрішнього мовлення у художньому тексті 
з погляду національних стереотипів, а також під впливом гендерного чинника.

Головною метою цієї роботи є представлення гендерних особливостей внутрішнього мовлення у художньому тексті 
(на матеріалі сучасної української прози), зверненого до адресатів-українців за національністю.

У текстах внутрішнього мовлення у художньому тексті номінації адресата мовлення дещо відрізняються від зовніш-
ньомовленнєвих (тих, що функціонують у зовнішньому мовленні), оскільки у внутрішньому мовленні, а також у внутріш-
ньому мовленні у художньому тексті відсутні етикетні рамки спілкування. Така номінація передає емоційне навантаження 
не тільки речення, а й всього тексту зверненого мовлення, при цьому може зберігати окремі риси (наприклад, етикетні) 
зовнішньомовленнєвого спілкування. Загалом така номінація є «золотою серединою« між етикетно незалежним внутріш-
нім мовленням та етикетно залежним зовнішнім мовленням.

Учений М. Скаб зазначає: «У конкретних комунікативних ситуаціях (при первинному звертанні до незнайомого, а та-
кож при повторному найменуванні вже названого співрозмовника) можливими стають найменування адресатів мовлення 
за ознакою їх належності до певної групи людей: за місцем проживання (перебування) […]; етнічною приналежністю […]; 
расовими характеристиками […]» [5, с. 199].

Номінації адресата внутрішнього мовлення у художньому тексті, які представляють особливості національної іден-
тифікації з погляду українських авторів-чоловіків та авторів-жінок, ми поділили на 3 групи комунікативних ситуацій 
звернення: 1) українець/українка звертається до українця/українки (автор → українець/українка); 2) українець/українка 
звертається до представника/представниці іншої національності (автор → представник/представниця іншої національнос-
ті); 3) українець/українка звертається від особи представника/представниці іншої національності до українця/українки 
(автор : представника/представниці іншої національності → українець/українка).

У межах кожної групи ми виокремили звернене мовлення із номінаціями, що виконують етикетну функцію у певній 
культурі, та звернене мовлення із номінаціями, що не виконують етикетної функції. Також взяли до уваги критерій місця 
перебігу комунікативного акту (тут: написання тексту): чи комунікативні акти відбувалися в Україні, чи за кордоном, що 
визначали за змістом твору та за наявності таких прикладів.

Наразі у цьому дослідженні представляємо комунікативні ситуації звернення, коли українець/українка звертається до 
українця/українки за допомогою номінацій, що виконують етикетну функцію у певній культурі. 

Вирізняємо такі підгрупи етикетних форм зверненого мовлення: 1) сучасні етикетні форми зверненого мовлення;  
2) етикетні форми звернення, характерні для минулих історичних періодів України; 3) регіональні та застарілі форми 
звернення.

Для передачі прикладів ми послуговуємося наступними позначками: 1) Ант → Ат, де Ант – адресант (тут: ч – чоловік, 
ж – жінка), Ат – адресат (тут: ч – чоловік, ж – жінка), → – напрям зверненого мовлення, тобто адресант звертається до 
адресата; 2) Ант1 : Ант2 → Ат, де Ант1 – адресант (тут: ч – чоловік, ж – жінка), Ант2 – адресант, від імені якого автор 
передає звернене мовлення (при зміні гендерних ролей у тексті, коли автор-чоловік пише від особи жінки, а автор-жінка 
пише від особи чоловіка; тут: ч – чоловік, ж – жінка), : – співвіднесеність адресанта-автора (перед двокрапкою) і адресан-
та-іншої особи (після двокрапки); 3) Ант ←|, де Ант – адресант, що звертається сам до себе (тут: ч – чоловік, ж – жінка), 
←| – позначення зверненого мовлення, коли адресант є одночасно адресатом; 4) Ант → Ат1 + Ат2, де де Ант – адресант 
(тут: ч – чоловік, ж – жінка), Ат1 і Ат2 – група адресатів (тут: ч – чоловік, ж – жінка), + – позначення групи адресатів; 5) 
Ант → Ат1 / Ат2, де де Ант – адресант (тут: ч – чоловік, ж – жінка), Ат1 / Ат2 – адресат, яким може бути як чоловік, так 
і жінка, бо у тексті не вказано на стать співрозмовника (тут: ч – чоловік, ж – жінка), / – позначення адресата без вказівки 
на стать.

1. Сучасні етикетні форми зверненого мовлення. Такі найменування трапляються при самозвертанні (коли адресант 
є одночасно адресатом), проте чоловік використовує українську форму звернення пане разом із професійним псевдо: ч 
←| (автор; професійне псевдо Ґренуй): Будь здоровий, пане Ґренуй […] [ШЕ], а жінка застосовує етикетні форми інших 
культур, наприклад, британської: ж ←|: Але ж суд врахує мотиви злочину, міледі [МЩ, с. 146] та французької: Усі, ма-
дам, поїхали, відлетіли, поповзли [МЩ, с. 106]. Жінки у такий спосіб іронізують над собою, і це підтверджують значення 
слів «мадам» і «міледі» у Словнику української мови: «Мадам, невідм., жін. 1. […] Іронічне або жартівливе звертання до 
жінки […]» [СУМ, IV, с. 592] та: «Міледі, невідм., жін. 1. […] перен., жарт. Про жінку з інших суспільних верств […]» 
[СУМ, IV, с. 736].

Цікаво, що при зверненні до іншого адресата мовлення, чоловік теж вживає скорочену форму звернення мем (від ма-
дам) для підкреслення пошани до матері своєї дівчини, проте повторно звертається уже українською етикетною формою 
пані: ч → ж (автор → мати дівчини): Ні, хоч і вельми вдячний за пропозишн, мем. Точніш пані [ДП, с. 92]. На противагу 
цьому позитивному представленню британської номінації, автор-чоловік також використовує німецьку етикетну форму 
фрау (нім. Frau) при зверненні до строгої жінки. У цьому випадку вартим уваги є опис процесу обирання номінації адре-
сата мовлення: ч → ж (автор → лікарка): «Як же мені тебе назвати, любонько», – натомість думаю я. Клаудія Шиффер? 
Міс Ґнуссен? Леді Ді? Останнє, з огляду на збіг ініціалів, видається найдоречнішим, однак рафінована стриманість по-
кійної принцеси якось не узгоджується з вишколеною неприступністю цієї спокійної шпитальної королеви. Вона скида-
ється на іншу леді – залізну. Однак згадавши свої ніцшеансько-гестапівські асоціації та безпомилково відчувши, що най-
заповітніша мрія Дарії Юріївни – улаштувати тут же на місці остаточний фармакологічний ÄNSCHLUSS, я вирішую 
наректи її «фрау Де» – німецький варіант британської ідіоми [ІТ, с. 214] та приклади процесу звернення: ч → ж (автор 
→ лікарка): Де душ, фрау Де? [ІТ, с. 223]; ч → ж (автор → лікарка): Цікаво, яка ти в ліжку, непохитна фрау? [ІТ, с. 238]. 
У Словнику української мови подано таке значення номінації адресата мовлення фрау: «Фрау, невідм., жін. […] розм. 
Про жінку з інших суспільних верств […]» [СУМ, Х, с. 642], що є дещо подібним до значень, у яких були вжиті зазначені 
вище приклади.

Польська за походженням форма звернення до колеги колежанко (пол. koleżanko) у тексті письменника Чернівеччини 
(Сторожинецький район) В. Кожелянка може свідчити про регіональне функціонування запозиченої номінації адресата 
мовлення або вказує на обізнаність автора із польською культурною традицією: ч → ж (автор → колега): Ні, шановна 
колежанко, ти звернулася не за адресою […] [КЛ, с. 30]. Хоч у Словнику української мови відсутнє тлумачення значен-
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ня слова «колежанка», та можемо твердити що і ця запозичена форма звернення у наведеному контексті комунікативної 
ситуації відмови на прохання співрозмовника несе дещо негативне навантаження. 

Окрім етикетного навантаження, наведені приклади несуть інформацію про особливості ідентифікування українцями 
інших народів, наприклад, через жарт та іронію французи й англійці постають знатними та величними, а німці представ-
лені у свідомості українців як строгі та безжальні. 

Загалом використання номінацій адресата мовлення, що притаманні для інших культур, при зверненні до українців 
свідчить про сучасний активний обмін інформацією із зовнішнім світом і розширення можливостей пізнання національ-
них традицій інших народів. Такі форми звернення в текстах сучасної української прозової літератури почасти мають 
жартівливе та іронічне забарвлення, а отже, сприймаються як «чужі«, тоді як номінації адресата мовлення пане і пані є 
українськими етикетними формами звернення. 

Показовим є вживання жінкою традиційної номінації адресата мовлення пані при зверненні до української емігрантки 
із Америки: ж → ж (авторка → українська емігрантка із Америки): Отож, перепрошую, пані, що не вийшло сенсації [ТС, 
с. 240], таким чином наголошуючи на українському корінні емігрантки.

Варто зазначити, що, описуючи перебування за кордоном, лише автори-жінки використовують етикетні форми звер-
нення або паралельно вживаючи номінації адресата-представника іншої культури та водночас українські відповідники: ж 
→ ч + ж (авторка → читачі; у США): […] бо всі так звані ідеали юности – то пусте, леді й джентльмени, пані й панове 
[…] [ЗП, с. 83], або лише українську етикетну форму: ж : ж + ж → ж (авторка : жінки-росіянки → авторка; у Сибіру): […] 
заждіть панянко ймовірно вам дуже треба знати […] [МЕ, с. 22]. Цікавим є своєрідний компроміс у міжкультурному 
спілкуванні через поєднання української номінацій адресата мовлення панянко і перефразованої частини від російської 
номінації молодой человек: ж : ж + ж → ж (авторка : жінки-росіянки → авторка; у Сибіру): […] молода панянко хіба ви 
не бачите […] [МЕ, с. 22]. Таким чином жінка намагається «зробити домашнім» чужомовний соціум через українські 
етикетні номінації адресата мовлення.

Зміна гендерних ролей у художньому тексті внутрішнього мовлення показала, що жінка у тексті, написаному від осо-
би чоловіка звертається до співрозмовника французькою «у чоловічий спосіб« етикетною формою monsieur (укр. пане): ж 
: ч → ч (авторка : чоловік → чоловік напідпитку, молодший за віком; у Франції): А тут ще й ситуація склалась така, що 
моє найувічливіше «Pouvez vous repeter, s’il vous plait, monsieur?» […] прозвучало б витонченим хамством [СЦ], влучно 
відтворюючи таким чином чоловіче мовлення.

2. Етикетні форми звернення, характерні для минулих історичних періодів України. Зазначені найменування трапля-
ються у чоловічому внутрішньому мовленні: ч ←|: […] встати і вийти, от і все, дарагой таваріщ юра […] [ІУ, с. 120] та 
у жіночому: ж → ч + ж (авторка → читачі): […] і ось, значить, як воно все виглядає наяву, уважаємиє товаріщі […] [ЗМ] 
для відтворення колориту зверненого мовлення часів Радянського Союзу. Окрім того, автори передають на письмі вимо-
ву, наближену до звучання номінацій російською мовою, що підкреслює домінування цієї мови над українською у часи 
РС. Цікаво, що гендерних розбіжностей у цій мовно-культурній епосі немає, і це може бути наслідком тодішньої традиції 
нівелювання усіх розбіжностей, перш за все особистісних, між членами суспільства. 

Лише чоловіки використовують номінації адресата мовлення, притаманні періоду підпорядкування українських терито-
рій Російській імперії (так само як і тільки чоловіки вдаються до опису історичного минулого України взагалі): ч → ч (автор-
підлеглий → керівник; часи Російської імперії): Отже ж, спасибі вам, ваше благородіє, за завдання, – думаю [ІС, с. 260].

Притаманну чоловічій мовній поведінці схильність демонструвати знання у певній галузі (тут: історії земель Укра-
їни) бачимо у наступному уривку: ч → ч (автор → уявний король українських земель Олелько Другий): Снилося мені з 
п’ятниці на суботу, нібито я вечеряю з королем України Олельком Другим (Довгоруким-Рюриковичем) […] Ваша Коро-
лівська Милосте, – звертаюся до нього сповнений шацунку, – Володарю й Управнику Руси-України, Великий Князю 
Київський і Чернігівський, Королю Галицький та Володимирський, Господарю Псковський, Перемиський та Козя-
тинський, Герцогу Дніпродзержинський, Первомайський та Іллічівський, Великий Хане Кримський та Ізмаїльський, 
Бароне Бердичівський, Обидвох Буковин та Бессарабій, а також Нової Асканії та Каховки Зверхнику, Дикого Поля 
та Чорного Лісу Архисеньйоре, Козаків Донських, Бердянських та Криворізьких Гетьмане й Покровителю, Гуцулів і 
Бойків Невсипущий Вівчарю, Пане Всього Народу Українного з татарами й печенігами включно, а також Внутріш-
ньої та Зовнішньої Тьмуторакані Патроне і Пастирю, нащадку преславного роду тисячолітнього, словом, Монарше 
наш пишний і достойний, Ваша Милосте, чи не хотіли б Ви навіки лишитися в золотих скрижалях пам’яти вселенської 
та вселюдської? [АМ, с. 9].

Переважання таких номінацій у чоловічому мовленні вказують на їхню небайдужість до справ країни державного та 
національного характеру.

3. Регіональні та застарілі форми звернення. Регіональний і застарілий спосіб звернення є лише у жіночому мовленні: 
ж → ж (ж → покійна бабуся; множина пошани): Спасибі вам, бабцю мої солоденькі Арехто, за турботу! [ТГ], що під-
тверджує стереотип жінки як берегині традицій.

Отже, проаналізовані номінації адресата внутрішнього мовлення у художньому тексті, а саме тих, що ідентифікують 
за національною приналежністю, показали гендерні розбіжності у виборі таких найменувань авторами-чоловіками та ав-
торами-жінками. Українські засоби звернення, що виконують етикетну функцію, притаманні для чоловічого мовлення, 
тоді як за допомогою номінацій, притаманних для інших національностей, і автори-чоловіки, і автори-жінки використо-
вують для жартів та іронії. Якщо комунікативний акт, описаний у тексті, відбувався за кордоном, то жінки обирали власне 
українські етикетні найменування, намагаючись у такий спосіб «одомашнити« ситуацію спілкування, що підтверджує 
стереотип про жінку-берегиню традицій.

Аналіз етикетних форм звернення, характерних для минулих історичних періодів України, показав, що чоловіки ак-
тивно цікавляться суспільно-політичним життям України та намагаються брати участь у державних справах.

Регіональні та застарілі етикетні форми звернення трапляються лише у жіночих текстах, що свідчить про жіночу кон-
сервативність у виборі номінацій адресата внутрішнього мовлення у художньому тексті.
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СЕМАНТИКА І ФУНКЦІЇ ОНІМІВ У ПРОТЕСТНИХ ГАСЛАХ  
(НА ПРИКЛАДІ ГАСЕЛ ТРАВНЕВИХ ПРОТЕСТІВ 1968 РОКУ У ФРАНЦІЇ)

 
 Стаття присвячена проблемам значення і функціонування власних назв у гаслах травневих протестів 1968 року 

у Франції. Семантика оніма розглядається у межах семантики кожного конкретного гасла та більш широкого кон-
тексту. Окрім типової ідентифікаційної функції, аналізується цілий ряд інших. Так, ідеться про алюзійну роль імені, 
участь у творенні звукової тканини гасла. Онімна гра підкреслює елемент гри, типовий для постмодерної епохи, у 
яку відбувалися згадані події.

Ключові слова: гасло, слоган, семантика оніма, онімна гра, постмодернізм.

ONyM aNd fuNctiONal SeMaNticS iN the SlOgaNS Of prOteStS Of May 1968 iN fraNce
The article is devoted to the problems of proper names meaning and functioning in the slogans of protests of May 1968 in 

France. We try to follow the division of proper names into groups according to the type of object they name, though, thematic 
division is not less important, because May 1968 was not purely political event, so we treat slogans with theonyms as well 
as with anthroponyms, toponyms, ergonyms, etc. Onym semantics is regarded within semantics of each slogan and in the 
wider context as well. Besides the typical function of identification, a range of the other ones is analyzed. The article deals 
with proper names serving as allusions and with the ones serving to create the phonetic structure of a slogan. Onym game 
highlights the element of game, typical to the postmodern period, in which the mentioned events took place. Proper name, 
interacting with other components of a phrase, produces a completely new meaning of the old slogan, aphoristic expression or 
other text; it becomes an element of parody. Many onyms are included in periphrastic constructions or are such a construction 
themselves. Entering the slogan, proper name ‒ even the most emotionally neutral ‒ serves to indicate the attitude of the 
speaker to the mentioned event, person, place.

Key words: slogan, onym semantics, onym game, postmodernism.

СЕМАНТИКА И ФУНКЦИИ ОНИМОВ В ЛОЗУНГАХ МАЙСКИХ ПРОТЕСТОВ 1968 ГОДА ВО ФРАНЦИИ
Статья посвящена проблемам значения и функционирования собственных имен в лозунгах майских протестов 

1968 года во Франции. Семантика онима рассматривается в границах семантики каждого конкретного лозун-
га и более широкого контекста. Кроме типичной идентификационной функции, анализируется целый ряд других. 
Так, речь идет об аллюзийной роли имени, участии в создании звуковой ткани лозунга. Онимная игра подчеркивает 
элемент игры, типичный для постмодерной эпохи, в которую происходили упомянутые события.

Ключевые слова: лозунг, слоган, семантика онима, онимная игра, постмодернизм.

Мова будь-яких слоганів втілює надзвичайно цікавий матеріал для лінгвіста, оскільки слоган репрезентує особливий 
вид тексту. Слід зауважити, що мова політичних гасел залишається порівняно малодослідженою у лінгвістиці, попри 
актуальність і необхідність таких досліджень у зв’язку з широкими можливостями гасел у здійсненні психологічного, 
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суспільного, політичного впливу. Вивченню мови політичних слоганів присвячені статті М. Бекар, А. Ковалевської, іс-
торичне походження і семантика гасел подій травня 1968 року аналізуються у працях Е. Луає, А.-П. Коломба, Ж. Ленер, 
Дж. Багета та ін. Проте проблеми семантики і функцій власних назв у протестних гаслах не були досліджені, і саме їм 
присвячена дана розвідка, яка, по суті, є однією з перших у даному напрямі досліджень.

Першочерговим завданням гасла є подати думку у концентрованому вигляді, по можливості дотепно, ритмічно та 
просто для вимови (особливо якщо гасло призначене для вигукування). Не останнім моментом у творенні гасел є елемент 
сугестії – гасло має впливати на свідомість слухача або читача непрямим чином. Гасла будь-яких суспільних протестів ре-
презентуються несанкціонованими (і часто ефемерними) текстами, які існують лише короткий час у вигляді «кричалок», 
настінних написів, плакатів тощо.

Як стверджує у своїй статті Ф. Наварро Домінґес, слово «слоган» прийшло у мови світу з гаельської у вигляді ан-
глійського спотворення слова «sluagh-ghairm», що позначало бойовий клич клану. Посилаючись на О. Ребуля, дослідник 
стверджує, що якщо в англійській мові слово «слоган» перейшло з реклами в політику, то у французькій навпаки – з по-
літики в рекламу [8, с. 266]. 

Як правило, оніми у складі будь-якого протестного гасла виконують свою першу і головну функцію – ідентифікуючу, 
тобто називають конкретних осіб, об’єкти тощо. Проте детальніший аналіз гасел протестів 1968 року у Франції дозволяє 
сказати, що це не зовсім так. Можливо, причиною цього є те, що рушійною силою «червоного травня» виступила студент-
ська молодь, яка зуміла створити гасла інтелектуальні, алюзійні, агресивні.

З усіх власних назв, які вживаються у гаслах травня 1968-го, головне місце посідають ергоніми, які переважно про-
являються у вигляді абревіатур. Найбільш вживаною є абревіатура C.R.S. – Compagnies républicaines de sécurité – це назва 
підрозділу поліції, головне завдання якого – втручання у маніфестації: L’aboutissement de toute pensée, c’est le pavé dans ta 
gueule, C.R.S. (Завершення кожної думки – це бруківка у твою морду, C.R.S.); À vendre, veste en cuir spéciale manifestation, 
garantie anti-CRS, grande taille, prix 100 F (Продається шкіряна куртка, спеціально для маніфестації, анти-CRS, великий роз-
мір, ціна 100 франків), C.R.S. qui visitez en civil, faites très attention à la marche en sortant (C.R.S., які приходите у цивільному, 
обережно на виході – сходинка); Si vous voyez un C.R.S. à terre, achevez-le (Якщо бачите C.R.S. на землі, добивайте його); Les 
CRS aussi sont des hommes : la preuve, ils violent les filles dans les commissariats (C.R.S. – теж чоловіки: доказ – вони ґвалтують 
дівчат у комісаріатах), C.R.S. S.S. Останнє гасло, втілене в афіші, власне, небезпідставне. Через використання підрозділів 
C.R.S. для придушення маніфестацій невдовзі після завершення Другої світової війни у робітників виникла асоціація між 
цими двома загонами. Гасла À vendre, veste en cuir spéciale manifestation, garantie anti-CRS, grande taille, prix 100 F; C.R.S. 
qui visitez en civil, faites très attention à la marche en sortant, по суті, не наділені структурою гасла, а скоріше, мають вигляд 
оголошень, кожне з яких типове для певних конкретних обставин, проте включення оніма CRS трансформує значення цих 
текстів, надаючи їм агресивно-іронічного звучання. У цьому випадку слід говорити про онімну гру.

Рис. 1. C.R.S. отримують зависоку зарплату. За ту ж саму роботу сталіністи не отримують нічого.  
Підтримаймо протест сталіністів за рівну оплату праці. Іронія гасла очевидна, оскільки сталіністів 

ніхто підтримувати не збирався, скоріше, метою гасла було порівняти C.R.S. з сталіністами.

Наступний найбільш популярний ергонім гасел – O.R.T.F. – Office de radiodiffusion-télévision française: ORTF: La police 
vous parle tous les soirs à 20 heures (ORTF: поліція говорить до вас щовечора о 20 годині); Le pouvoir avait les universités, les 
étudiants les ont prises. Le pouvoir avait les usines, les travailleurs les ont prises. Le pouvoir avait l’O.R.T.F., les journalistes lui 
ont pris. Le pouvoir a le pouvoir, prenez-le lui ! (У влади були університети, студенти їх захопили. У влади були заводи, ро-
бітники їх захопили. У влади був ORTF, журналісти його захопили. У влади є влада, захопіть її!) Власне, C.R.S. і O.R.T.F. 
(поліція і ЗМІ) виступають одними з провідних інструментів державного впливу – звідси негативний контекст вживання 
цих ергонімів.
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Рис. 2. «Геть білий прямокутник для дорослих людей: Незалежність і автономія O.R.T.F.».  
На плакаті зображена Маріанна – національний символ Франції.  

Білий прямокутник – засіб цензури на телебаченні.

Значна частина власних назв у гаслах протестувальників пов’язана із комуністичною партією, її очільниками та на-
тхненниками, причому відсотків вісімдесят вживань цих онімів відбуваються у негативних контекстах, що пов’язано 
з розчаруванням лівої молоді у комуністичній партії: Camarades, lynchons Séguy ! (Товариші, лінчуймо Сегуї!1); Cours 
camarade, le P.C.F. est derrière toi (Біжи, товаришу, Комуністична партія Франції [женеться] за тобою). Останнє гасло є 
трансформацією Cours camarade, le vieux monde est derrière toi (Біжи, товаришу, за тобою [женеться] старий світ), гасла 
того ж періоду.

Гасло Ne consommons pas Marx (Не споживаймо Маркса) втілює водночас дві ідеї: боротьби зі суспільством спожи-
вання та, власне, відмови від марксистського вчення, що у поєднанні утворює досить неканонічну фразу. Ще одне гасло, 
пов’язане з марксизмом, побудоване на грі слів: Je suis marxiste, tendance Groucho (Я марксист, напрямку Граучо). Граучо 
Маркс – відомий американський комік, звідси абсурдність висловлювання. Онімна гра з іменем Маркс підкреслює епоху 
гасла – час буйного цвітіння постмодернізму. До речі, саме в гаслах, на думку К. Ґамботті, проявляється розрив між епоха-
ми марксизму («Пролетарі всіх країн, єднайтеся») і постмодернізму («Під бруківкою пляж», «Об’єднавці всіх країн, про-
летаруйте!» тощо) [5]. Відверта пародійність окремих гасел ‒ ще один з індикаторів постмодерної епохи. Так, ім’я іншого 
лівого лідера – Мао – виринає у пародійному гаслі, яке висміює захоплення молоді цитатником цього діяча: SEXE : c’est 
bien, a dit Mao, mais pas trop souvent (СЕКС: це добре, ‒ казав Мао, ‒ але не дуже часто). Поява імені у цьому тексті надала 
йому тонкої іронії ще, можливо, й тому, що наближені до вождя особи засвідчували його невситимі сексуальні апетити.

Цілком зрозуміло, що значна частина антропонімів у гаслах виконують доволі нудну ідентифікаційну функцію: 
Mitterrand NON (Міттеран НІ); Mitterrand, c’est raté (Міттеран, це провал); Si je suis un con, un salaud et un lâche, je suis 
pour de Gaulle (Якщо я дурень, негідник і боягуз, то я за де Ґолля); Vive Bonnot (Хай живе Бонно); Vive Babœuf 2(Хай живе 
Бабеф). Те ж саме можна сказати і про ім’я Ґодара, французького кінорежисера, який на хвилі подій 1968 року з правого 
став лівим, за що значна частина крайніх лівих його зневажала: L’art est mort. Godard n’y pourra rien (Мистецтво мертве. 
Ґодар нічого не вдіє); Godard : le plus con des Suisses pro-chinois ! (Ґодар: найбільший ідіот із ро китайських швейцарців!) 
Загалом наявність імен ворогів, тих, проти кого виступають протестувальники, у гаслах – явище цілком зрозуміле. Оскіль-
ки рушійною силою протестів була інтелектуальна молодь, то відповідно до її інтересів чи провідного виду навчальної 
діяльності імена могли належати різним представникам мистецтва чи літератури: Plus jamais Claudel! (Більше ніякого 
Клоделя!) Деякі антропоніми вживаються як алюзія на філософські вчення: L’homme n’est ni le bon sauvage de Rousseau, 
ni le pervers de l’église et de La Rochefoucauld. Il est violent quand on l’opprime, il est doux quand il est libre (Людина – це не 
добрий дикун Руссо, не збоченець церкви і Ларошфуко. Вона груба, коли її пригноблюють, і ніжна, коли вона вільна). Ім’я 
Декарта виникає у гаслах як компонент перифрази: Au pays de Descartes les conneries se foutent en cartes3 (У країні Декарта 
(тобто Франції) на картах діються дурниці). Ім’я Descartes використовується також для римування, адже ритміка та рима 
є обов’язковим атрибутом багатьох слоганів.

У гаслі La volonté générale contre la volonté du Général (Загальна воля проти волі Генерала) гра слів досягається за ра-
хунок контрасту слів générale та Général. Онім Général постає перифразою імені президента де Ґолля. 

Окремі імена у гаслах виринають спонтанно, і хоч, можливо, називають конкретну особу, проте мають узагальнюю-
чий характер: Zelda, je t’aime ! À bas le travail ! (Зельдо, я люблю тебе! Геть роботу!)

Серед усіх онімів, що вживаються у гаслах, ‒ лише один фармаконім: L’alcool tue. Prenez du L.S.D. (Алкоголь вбиває, 
вживайте ЛСД). На той час ЛСД не вважався наркотиком, його вживали як препарат для лікування алкоголізму. Проте в 
сучасному контексті гасло має менш невинне значення.

Значна частина гасел присвячена антрелігійному протесту. Саме у них теонім Бог має негативне забарвлення. Досить 
часто експлуатуються існуючі ідеї та гасла давніших протестів. Зокрема, відоме гасло 1880 року Ni dieu ni maître !, при-
писуване Луї Огюсту Бланкі, трансформувалося в Ni maître, ni Dieu. Dieu, c’est moi (Ні пана, ні Бога. Бог – це я). (Такі 
випадки трансформації звичайне явище. Так, відоме гасло Liberté, égalité, fraternité дало початок цілому гнізду гасел). 
Висловлювання Ф. Ніцше Бог мертвий знайшло своє відображення у гаслі Même si Dieu existait, il faudrait le supprimer 
(Навіть якби Бог існував, його треба було б ліквідувати) та в подібному Si Dieu existe, c’est son problème (Якщо Бог існує, 

1 Сегуї – очільник комуністичної партії Франції часів подій 1968 року.
2 Бонно, Бабеф – імена історичних осіб, безпосередньо пов’язаних із анархізмом та комунізмом
3 Вислів належить Лео Ферре.
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це його проблема). У гаслі з топонімом Назарет досить легко вгадується, про кого йде мова: À bas le crapaud de Nazareth 
! (Геть жабу з Назарету!) Назва Назарет служить алюзією на Христа, а вислів жаба з Назарету вважається богохульним 
перифразом імені Христа. 

В іншому гаслі Dieu, je vous soupçonne d’être un intellectuel de gauche (Боже, я вас підозрюю у тому, що ви лівий інте-
лектуал), на перший погляд, теонім Dieu несе позитивні конотації, проте, якщо розібратися детальніше, характеристика 
«лівий» передбачає негатив: не революціонер, а реформатор; як би це парадоксально не звучало – консерватор.

Водночас якщо Бог-батько асоціюється зі старим, віджилим, консервативним, насильно нав’язаним, то ім’я Бога-сина 
виринає у досить позитивному контексті: Le Christ seul révolutionnaire (Сам Христос – революціонер або Христос, само-
тній революціонер ‒ через відсутність коми фраза має подвійне значення).

Гасла з топонімами репрезентують значний пласт гасел протестувальників. Частина з них була утворена шляхом 
трансформації відомого вислову Voir Paris et mourir: Voir Nanterre et vivre. Allez mourir à Naples avec le Club Méditerranée 
(Побачити Нантер і жити. Приїжджайте помирати в Неаполь із Середземноморським клубом). Гасло зафіксоване в Нанте-
рі (університет) і слугує наочною агітацією проти суспільства споживання.

Інше гасло Le rouge pour naître à Barcelone, le noir pour mourir (non, Ducon, pour vivre à Paris) виникло в результаті 
трансформації рядка із пісні Лео Ферре Le rouge pour naître à Barcelone, le noir pour mourir à Paris. Згадувані червоний і 
чорний кольори, без сумніву, втілюють прапор анархістів. Поява у тексті топоніму Барселона є натяком на розквіт анар-
хістських груп у місті в часи громадянської війни, що асоціативно поєднується із червоним кольором і народженням. У 
свою чергу назва Париж песимістично поєднується автором із смертю та чорним кольором. Однак автор(и) гасла сміливо 
закреслив/ли «померти», замінивши його на «жити». Поява імені Ducon у гаслі є якраз тим самим проявом анархічності, 
протесту, боротьби проти всього. Попри те що ім’я, на перший погляд, видається типовим французьким прізвищем, на-
справді воно репрезентує брудну лайку (du – партитивний артикль, що вказує на частину від цілого, con – відгенітальна 
лайка ‒ дурень). Тому в перекладі гасло має звучати приблизно так: Червоний – це народитися у Барселоні, а чорний – по-
мерти (ні, Дурню, жити у Парижі).

Інша алюзія криється за топонімом Греція у гаслі Pour vos vacances, n’allez pas en Grèce : vous y êtes déjà (Не їдьте у 
відпустку у Грецію: ви уже там). Мається на увазі військова диктатура у Греції, встановлена у 1967 році.

Частина ергонімів у гаслах безпосередньо пов’язана із відомими навчальними закладами, з яких, власне, і розпочався 
протест. Слід зауважити, що ці назви позначають об’єкти гніву протестувальників: Et si on brûlait la Sorbonne ? (А чи не 
спалити б нам Сорбонну?); Camarades, l’amour se fait aussi à Sc. Po, pas seulement aux champs (Товариші, кохаються також 
в Інституті політичних досліджень, а не лише в полях); Vidangez la Sorbonne ! (Спустоште Сорбонну!). Окремі гасла з 
ергонімами утворилися шляхом онімної гри. Так, L’Elysée est pavé de bonnes intentions є трансформацією вислову L’enfer 
est pavé de bonnes intentions (Добрими намірами вимощена дорога до пекла). У французькій мові структура згаданого 
крилатого вислову дещо інакша – Пекло вимощене добрими намірами. Ергонім L’Elysée використовується на позначення 
Palais de l’Élysée – Єлисейський палац, тобто резиденція президента Франції. Шляхом трансформації було досягнуто не 
лише інформативності гасла, а й підсвідомої асоціації між пеклом та Єлисейським палацом.

Гасла травневих подій становлять собою чудовий зразок постмодерного мислення. Власне, природа самого протес-
ту, багато в чому неоднорідного, творить їх такими. При цьому власній назві у гаслі відводиться далеко не периферійне 
місце. Крім стандартної ідентифікаційної функції, ім’я виконує роль алюзійного містка, засобу творення мелодики гасла. 
Вступаючи у взаємодію з іншими компонентами фрази, ім’я продукує зовсім нове значення старого гасла, крилатого ви-
слову чи іншого тексту, стає елементом пародії. Багато онімів включені у перифрастичні конструкції чи є власне такою 
конструкцією.

Входячи до складу гасла, навіть найбільш емоційно нейтральні, найбільш сухі й офіційні власні назви втрачають 
свій нейтралітет. Виконуючи роль ідентифікаторів, оніми втілюють у мовленні образи колективної свідомості – подають 
саме такий, а не інакший образ де Ґолля чи Маркса, слугують засобом вираження ставлення мовця до певних подій, осіб, 
об’єктів.

Дане дослідження важко вважати вичерпним, оскільки воно піднімає цілий пласт проблем, пов’язаних зі значеннєвою 
природою імені в політичному (і не тільки) гаслі. Матеріали статті можуть бути використані на заняттях історії, країноз-
навства, на спецкурсах з ономастики та культурології.
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ВЗАЄМОДІЯ ДЕНОТАТИВНОГО, СИГНІФІКАТИВНОГО  
ТА ПРАГМАТИЧНОГО КОМПОНЕНТІВ У СТРУКТУРІ ЛЕКСИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА 

У статті розглядається лексичне значення слова як складна багатокомпонентна структура, складові якої пе-
ребувають у стані тісної взаємодії. Особливу увагу зосереджено на взаємовідношеннях денотативного, сигніфіка-
тивного та прагматичного компонентів лексичного значення слова. Визначено місце прагматичного компонента 
у творенні лексичного значення слова, а також його вплив на формування денотативного та сигніфікативного 
компонентів. 

Ключові слова: лексичне значення слова, денотативний, сигніфікативний, прагматичний, компонент.

iNteractiON Of deNOtatiVe, cONNOtatiVe aNd pragMatic cOMpONeNtS iN Structure Of 
WORD’S LEXICAL MEANING

The article is aimed at lexical meaning of the word as a complex structure which consists of multiple interacting compo-
nents. Due attention is paid to denotative, significative and pragmatic components of the word’s lexical meaning. The article 
examines the influence of pragmatic component on formation of denotative and significative components of the word’s lexical 
meaning. The word’s lexical meaning is considered an entity consisting of different interrelated components that help the 
word nominate phenomena of the objective reality. Each of the components performs its own distinctive function. Denota-
tive component of the word’s lexical meaning is based on denotatum i. e. an actually existing object referred to by a word. 
Denotative component is closely interrelated with pragmatic component of the word’s lexical meaning as the latter provides 
for necessity to nominate actually existing objects. Significative component of the word’s lexical meaning is an abstract 
representation of the actual object in the human’s mind. The component is based on significatum i. e. semantic content of the 
word, which includes information characterizing the object designated. Significative component is dependent on pragmatic 
component of the word’s lexical meaning as the latter determines the word’s semantics. 

Key words: lexical meaning of the word, denotative, significative, pragmatic, component. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕНОТАТИВНОГО, СИГНИФИКАТИВНОГО И ПРАГМАТИЧЕСКОГО КОМПО-
НЕНТОВ В СТРУКТУРЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА

В статье рассматривается лексическое значение слова как сложная многокомпонентная структура, состав-
ляющие которой находятся в состоянии тесного взаимодействия. Особое внимание уделяется взаимоотношениям 
денотативного, сигнификативного и прагматического компонентов лексического значения слова. Определено ме-
сто прагматического компонента в создании лексического значения слова, а также его влияние на формирование 
денотативного и сигнификативного компонентов.

Ключевые слова: лексическое значение слова, денотативный, сигнификативный, прагматический, компонент.

Результатом складного процесу мовленнєво-відображальної діяльності людини, номінативним ядром слова є його 
лексичне значення. Для того, щоб слово могло функціонувати мінімальним інформаційним та комунікативним блоком, 
засобом утілення досвіду як окремого індивіда, так і цілої нації, його лексичне значення має інкорпорувати не лише склад-
ники, що співвідноситимуть слово з предметом реальної дійсності та категоріями мислення, але й міститимуть вказівку на 
відношення слова з іншими словами, умови та учасників комунікації, а також їх ставлення до позначуваних реалій. В. В. 
Левицький зазначає, що лексичне значення слова – це багатошаровий комплекс складників: інформації про позначувані 
словом предмети і явища реальної дійсності, інформації або знання про умови комунікації та правила вживання слова як 
мовного знака [6, с. 69], підкреслюючи тим самим, що воно утворює складний багатоярусний комплекс, компоненти якого 
перебувають у стані тісної взаємодії. 

Складна будова лексичного значення слова здавна привертала увагу мовознавців. На його багатошаровості наголо-
шував К. О. Ердман. Подібні твердження, порушуючи проблему узуально-оказіонального характеру лексичного значення 
слова, висловлював О. О. Потебня, який вказував на існування «ближчого» (загальнонародного) і «дальшого» (особисто-
го, для кожного свого) значення. 

Вагомий внесок у розгляд лексичного значення слова як багатокомпонентної структури зробив Ч. Морріс. Він убачав 
у слові полілатеральну єдність, здатну експлікувати лексичне значення як узуально, так і оказіонально, під дією різно-
манітних прагматичних чинників, що засвідчує введене ним «семантичне правило». Згідно з Ч. Моррісом, такі правила 
встановлюють відповідність між знаками та ситуаціями, які ці знаки можуть позначати (денотувати), а також визначають, 
за яких умов знак застосовують до об’єкта або ситуації [8, с. 64]. Філософ виокремлював три складові слова-знака: семан-
тику (відношення знака до позначуваного), синтактику (співвідношення знаків між собою) і прагматику (відношення зна-
ка та суб’єкта). Кожна з вищезазначених складових слова-знака здобула науково-теоретичного осмислення у численних 
роботах із мовознавства, а слово як об’єкт семантики, синтактики й прагматики почало трактуватися по-різному. 

Нетотожного тлумачення набуло також лексичне значення слова. Так Д. В. Мовчан стверджує, що семантика та праг-
матика кожна по-своєму трактує феномен значення. Для семантики значення – це чітко організований атрибут мовної 
системи. Прагматика має справу з величинами, що безкінечно варіюються. З точки зору прагматики, значення виступають 
як окремі випадки вживання тієї чи іншої мовної одиниці [7, c. 82]. Тому найпоширеніші теорії лексичного значення, ви-
роблені в мовознавстві: субстанційну, представлену в роботах К. О. Ердмана, Г. Стерна, О. І. Смирницького, М. В. Нікі-
тіна та Д. М. Шмельова, й реляційну, що здобула теоретичного обґрунтування у роботах Л. Вітгенштейна та Ч. Морріса, 
варто вважати такими, що доповнюють одна одну, адже жодна з них, взята поокремо, в повному обсязі не розкриває всієї 
сутності й багатогранності феномену лексичного значення слова. 

Слугуючи відображенням об’єктивної реальності, результатом пізнавальної, мовленнєво-мисленнєвої діяльності 
людини, втіленої у слові, лексичне значення нерозривно пов’язано з позамовною ситуацією. Його породжує необхід-
ність номінувати предмети та явища навколишнього світу засобами мови. Відтак справедливим видається твердження  
А. П. Загнітка про те, що лексичні значення цілком закономірно можна вважати позамовними, оскільки вони співвідно-
сять ті чи інші звукові комплекси з предметами та явищами позамовної дійсності [3, с. 10]. 

Лексичне значення слова, тобто соціально закріплений за цим словом як за певним комплексом звуків індивідуальний 
зміст, на думку ряду лінгвістів (М. Ф. Алефіренка, Ю. Д. Апресяна, І. В. Арнольд, Н. Д. Артюнової, О. Г. Бєляєвської,  
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Б. Ю. Городецького, Н. Г. Іщенко, І. М. Кобозевої, Е. В. Кузнєцової, Н. А. Кузьміної, В. В. Левицького, В. М. Телії,  
В. М. Ярцевої та ін.), постає певним семантичним цілим, що складається із взаємопов’язаних і взаємообумовлених частин 
або компонентів.

Оскільки слово у процесі комунікації передає інформацію про предмет повідомлення, відношення мовця до предмету 
повідомлення, а також про комунікативні ситуації, лексичне значення слова включає вказівку на: 1) предмет, процес, 
явище, що позначаються; 2) відношення до предмету, що позначається, з боку мовця; 3) загальний тип комунікативних 
ситуацій, у яких функціонує певне найменування [5]. 

Лексичне значення слова складається із предметної співвіднесеності, здатності слова використовуватися для позна-
чення предметів та явищ об’єктивної дійсності, тобто із предметно-логічного (денотативного) компонента; із поняттєво-
семантичного (сигніфікативного) компонента, який означає поняттєву співвіднесеність імені, його здатності відображати 
відповідне поняття; із конотативного компонента, який визначається як емоційно-оцінний компонент лексичного значен-
ня [5]; синтаксичного компонента, котрий, утворюючи значущість слова, визначається його відношеннями з іншими оди-
ницями мови. Прагматичний компонент слова або висловлювання розглядається як вивчення мови у реальних ситуаціях 
спілкування та надає значенню слова додаткову інформацію про учасників і умови комунікації [5]. 

Прагматику загалом визначають як «науку про вживання мови», «науку про мову в контексті», «науку про контексту-
альність мови як явища» [2]. У широкому сенсі прагматика – це історичні, культурні, соціальні умови та вся сукупність 
людських знань і вірувань, у яких функціонує мова, які впливають на її використання та ставлення до неї. Оскільки слово 
є центральною одиницею мови, його лексичне значення є історично й культурно сформованим та соціально закріпленим 
цілим, до складу якого входить прагматичний компонент. 

Прагматичний компонент перебуває у тісних взаємовідношеннях із усіма іншими компонентами лексичного значення 
слова оскільки об’єктом найменування виступають явища навколишнього світу, позначення яких неможливе за межами 
суспільства й умов його існування. Прагматичний компонент відображає історичні, культурні, соціальні обставин творен-
ня слова та обумовлює формування логіко-інформаційних (когнітивних) і стилістико-інформаційних компонентів його 
лексичного значення. У вирішенні питання взаємозв’язку логіко-інформаційних (денотативного та сигніфікативного) та 
прагматичного компонентів лексичного значення слова полягає актуальність цієї статті. 

Актуальність статті зумовлено необхідністю теоретичного осмислення взаємодії денотативного, сигніфікативного й 
прагматичного компонентів, а також місця прагматичного компонента в структурі лексичного значення слова. 

Метою статті є охарактеризувати зв’язок прагматичного з денотативним та сигніфікативним компонентами лексич-
ного значення слова, визначити місце прагматичного компонента в структурі лексичного значення слова. 

Об’єктом статті є лексичне значення слова, зокрема його денотативний, сигніфікативний і прагматичний компоненти.
Предметом цієї статті є прагматичний компонент лексичного значення слова, його зв’язки з денотативним та сигні-

фікативним компонентами в структурі лексичного значення. 
Формування лексичного значення слова починається з утворення його денотативного компонента. Поява останнього 

зумовлена потребою у слові, необхідністю індивіда номінувати явища позамовної дійсності (денотати) та пов’язана з 
вибором конкретних явищ і з номінативним закріпленням за цими явищами сукупності прикметних, характерних для 
них ознак. Однак у значення слова включаються не всі, а тільки ті ознаки, які дозволяють нам «упізнати» позначуваний 
предмет, дають можливість відмежувати конкретне слово від інших близьких за семантикою слів у процесі звичайного, 
повсякденного спілкування [1].

Ознаку денотата, покладену в основу його назви, називають внутрішньою формою слова. Внутрішня форма слова – це 
спосіб представлення в мові позамовного змісту, що виступає підґрунтям для порівняння позамовних та мовних об’єктів 
[4, c. 215]. Внутрішня форма слугує відображенням асоціативних зв’язків, встановлених між мовою та об’єктами реальної 
дійсності. Заснована на асоціативних зв’язках мовних явищ із позамовними, внутрішня форма призводить до того, що 
денотативний компонент лексичного значення слова неодмінно інкорпорує асоціативність. Остання не лише визначає дис-
трибутивні потенції слова, але й дозволяє слову виступати конкретизатором значення інших слів у текстовій єдності. Тому, 
як справедливо стверджує Н. Г. Іщенко, внутрішня форма визначає сполучуваність слова [4, с. 215]. Вона також детермінує 
лексичні та семантичні дериваційні потенції слова: формування значення похідних слів і нових значень багатозначних слів. 
Причому в низці лексико-семантичних варіантів слова, кожен попередній виступає як внутрішня форма наступного. 

Як спосіб мовного відображення представлень про предмети і явища, як результат відображення свідомістю пред-
метного світу, внутрішня форма легко забувається. Вона може бути різною при спільності сприйняття [4, с. 215], цим 
пояснюється той факт, що у різних мовах одна й та сама реалія називається по-різному. Внутрішня форма слова слугує 
вираженням певного бачення світу, притаманного тому чи іншому народу, його національної специфіки. Вона виступає 
вмотивованістю назви (хоча з бігом часу ця вмотивованість може нівелюватися), тією ознакою, яка із ряду інших ознак, 
притаманних денотату, слугує основою утворення денотативного компонента лексичного значення слова. Останній розу-
міється як сукупність ознак, номінативно закріплених у найменуванні, а відтак внутрішня форма слова та денотативний 
компонент його лексичного значення перебувають у родово-видових відношеннях, де перший член пари стосується дру-
гого як видове поняття родового. 

Денотативний компонент, що виступає відображенням предметності мислення, позначає не лише конкретні, але й аб-
страктні реалії. Денотат – це реальний (конкретний чи абстрактний) предмет / явище, що постає об’єктом найменування. 
Він не може перебувати за межами навколишньої дійсності, тому існування денотативного компонента обумовлюється 
прагматичним компонентом лексичного значення слова, бо останній виступає відображенням тієї позамовної реальності, 
у якій перебуває денотат.

Хоч внутрішня форма слова є обов’язковою складовою денотативного компонента його лексичного значення, вона, на 
противагу денотату, сфери прагматики не стосується. Внутрішня форма слова – це те уявлення про денотат, яке об’єктивує 
його чуттєвий, психічний образ. Виступаючи власне мовною універсалією, внутрішня форма слова пов’язана не з фізич-
ним сприйняттям, а психічним усвідомленням денотата. 

Мовленнєво-мисленнєвим відображенням позначуваного словом денотата в свідомості людини є сигніфікат. Він утво-
рює основу сигніфікативного компонента лексичного значення слова та дозволяє представити реалії об’єктивної дій-
сності, втілені в слові, у вигляді результату пізнавальної діяльності людини. Сигніфікат – це абстракція загальних ознак 
денотата, їх ідеальна мовленнєво-мисленнєва сутність, комплекс тих основних ознак, якими денотат повинен володіти для 
того, щоб бути номінованим певним словом. Він постає результатом співставлення, оцінки та узагальнення реальності, що 
втілюється у слові. Завдяки сигніфікату ми згадуємо назву предмета реальної дійсності (денотата), який бачимо. 
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Сукупність прикметних ознак денотата в сигніфікативному компоненті лексичного значення слова виражається через 
поняття. Поняття – це одна з основних форм мислення, за допомогою якої реальна дійсність відображається у свідомості 
людини. Воно є поєднанням змісту та обсягу. Перший визначає клас певних реалій, узагальнених у понятті, а другий – 
ряд суттєвих ознак цих реалій. Зміст та обсяг поняття регулюються законом оберненого відношення: чим ширше зміст 
поняття, тим вужче його обсяг і навпаки. Зміст та обсяг як невід’ємні конституенти поняття, перебувають у відношеннях 
взаємозумовленості і взаємозалежності, основою яких виступають асоціації. Так клас певних реалій (обсяг поняття) нео-
дмінно актуалізує у свідомості людини сукупність їх суттєвих ознак (зміст поняття). 

Зв’язок слів з поняттями виявляється перш за все у залежності змісту слів від ознак, що складають зміст понять, у 
семантичній невизначеності слів як відображення рухомості понять, у співвідношенні обсягу та змісту слів з обсягом і 
змістом понять [4, c. 214]. Слово та поняття утворюють нерозривну єдність: існування жодного з них неможливе без вза-
ємодії з іншим. Слово пов’язано з поняттям своїм змістом, а поняття активується у слові й може передаватися словом у 
процесі комунікації [4, c. 214].

Зв’язок прагматичного та сигніфікативного компонентів лексичного значення слова виражається логічною послідов-
ністю «денотат-сигніфікат», у якій існування першого, нерозривно пов’язаного з позамовною ситуацією, викликає виник-
нення останнього. Потреба у номінації денотата як екстралінгвальної реалії спричиняє необхідність появи сигніфіката як 
ідеального образу, що постає абстрактним втіленням цієї реалії та, сполучаючись із образом слова, утворює його семан-
тику. Відтак ядром лексичного значення слова є його сигніфікативний компонент. Він представляє власне семантичний 
аспект лексичного значення слова, а ті аспекти значення, які слово може виражати у разі синтагматичного сполучення 
з іншими словами є другорядними стосовно нього. Прагматична природа сигніфікативного компонента виявляється ще 
й у тому, що сигніфікат вказує на правило вживання слова: знаючи сигніфікат мовці розуміють, за яких умов та в яких 
ситуаціях слово слід використовувати. 

Отже, слово як центральна одиниця мови, покликана виступати іменем предметів та явищ об’єктивної дійсності, ви-
конує унікальну номінативну функцію за допомогою свого лексичного значення. Лексичне значення слова у мові – це 
багатоярусна структура, в якій взаємодіють денотативний, сигніфікативний, емотивно-конотативний, структурний і праг-
матичний компоненти, кожен з яких має власне, прикметне призначення. Утворення лексичного значення слова пов’язано 
з існуванням конкретної чи абстрактної реалії (денотата), що породжує необхідність її найменування. Предметно-логічні 
зв’язки слова з денотатом, який воно позначає, виражаються за допомогою денотативного компонента лексичного значен-
ня. Денотативний компонент – це сукупність ознак позначуваної реалії, закріплених у слові. Невід’ємним атрибутом дено-
тативного компонента виступає внутрішня форма слова як власне мовна універсалія, суттєва ознака денотата, покладена 
в основу його назви. Хоча денотативний та прагматичний компоненти лексичного значення слова перебувають у стані 
тісної взаємодії, адже перший обумовлюється останнім, внутрішня форма слова є об’єктом психічного, а не фізичного 
сприйняття і не стосується сфери прагматики. Мовним засобом відображення денотата у свідомості людини виступає сиг-
ніфікат, що становить основу сигніфікативного компонента лексичного значення слова. Сполучаючись із образом слова, 
сигніфікат утворює його семантику та вказує на правила вживання слова: умови і ситуації, в яких варто вживати те чи 
інше слово. Семантика слова є прагматично зумовленою, тобто сигніфікативний компонент визначається прагматичними 
цілями лексичного значення слова. Виступаючи відображенням позамовних (соціальних, культурних, історичних та ін.) 
факторів існування народу-творця слова, прагматичний компонент обумовлює утворення усіх інших компонентів лексич-
ного значення слова, зокрема його логіко-інформаційних складових. Так прагматичний компонент обумовлює необхід-
ність номінації денотатів, спонукаючи утворення денотативного компонента, та мовного відображення їх суттєвих ознак 
за допомогою семантики, інтегрованої у сигніфікативний компонент лексичного значення слова. 
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КРИТИЧНА РЕФЛЕКСІЯ УКРАЇНСЬКОЇ АНТИЧНОСТІ: ЕТАПИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

У статті окреслюються основні етапи критичної рецепції вітчизняним літературознавством ХХ – початку  
ХХІ ст. явищ українсько-античного діалогу. Визначається зміст й особливості кожного: активна критична рецеп-
ція в контексті обґрунтування ідей європеїзму на першому етапі; спад критичної рефлексії й поодинокі дослідження 
в материковій Україні й переміщення центру аналітики в діаспору на другому етапі; певна реконструкція знань про 
українську античність разом із деконструкцією радянської ідеології – повернення до естетичних засад науково-
го аналізу української античності упродовж третього етапу; поліметодологічність«античних» студій, посилення 
уваги до типологічних узагальнень, актуалізація інтертекстуальних досліджень на четвертому етапі.
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uKraiNiaN aNtiQuity iN critical reflectiON: StageS aNd teNdeNcieS
The article analyzes critical reception by the Ukrainian literature study of 20th – 21st centuries of the phenomena of 

Ukrainian-Antique dialogue. The terminological definitions’ diapason of the phenomenon of perception of antiquity as an 
intertext is analyzed. 

At the same time it is noted that in the twentieth century the history of scientific reflection of Ukrainian antiquity illustrated 
general trends of literature study perception of such issues: the classical heritage, its meaning and role in the contemporary 
literary process; peculiarities of mythopoetics; the study of intertextual relations; the specifics of interpretation of works with 
intellectual dominant and so on.

Stages of «Antique» studies are defined, the content and features of each are determined. Active and critical reception of 
Ukrainian antiquity in the context of justification of the ideas of Europeanism and definition of cultural and aesthetic reference 
points in the first stage (1920s); the decline of critical reflection and singular studies in mainland Ukraine and movement of 
the center of «Antique» studies into Ukrainian diaspora literature in the second stage (from 1928 to the end of 1950s); recon-
struction of some knowledge of Ukrainian antiquity (1990s in particular) with deconstruction of Soviet ideology – a return to 
the aesthetic principles of scientific analysis of Ukrainian antiquity during the third stage (1950 – 1990s); polymethodology 
of «Antique» studies, increased attention to typological generalizations of artistic phenomena, actualization of intertextual 
studies in fourth stage (the last decade of the twentieth century and until now).

Key words: Ukrainian antiquity, critical reflection, polymethodology.

КРИТИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ УКРАИНСКОЙ АНТИЧНОСТИ: ЭТАПЫ И ТЕНДЕНЦИИ
В статье проанализированы основные этапы критической рецепции отечественным литературоведением ХХ 

– начала XXI века. явлений украинско-античного диалога, определены их содержание и особенности: активная кри-
тическая рецепция в контексте обоснования идей европеизма на первом этапе; спад критической рефлексии и еди-
ничные исследования в материковой Украины и перемещения центра аналитики в диаспору на втором этапе; некая 
реконструкция знаний об украинской античности вместе с деконструкцией советской идеологии – возвращение 
к эстетическим принципам научного анализа украинской античности на третьем этапе; полиметодологический 
характер«античных» изысканий, усиление внимания к типологическим обобщениям, актуализация интертексту-
альных исследований на четвертом этапе.

Ключевые слова: украинская античность, критическая рефлексия, зрелый модернизм, соцреализм, полимето-
дология.

Свого часу Жак Ле Ґофф писав про класичну спадщину як про певну сукупність, що «певним чином заявляє про себе 
(спадщину застають, а не творять), але для того, щоб цю спадщину прийняти, змінити чи відкинути, потрібні зусилля як на 
колективному, так і на індивідуальному рівні. Незважаючи на тиск спадщини, від неї можна до деякої міри відмовитися, і 
в кожному разі її можна використовувати, послуговуватися нею, тим чи іншим способом її пристосовуючи» [3, с. 33–34.]. 
Ця теза актуальна й щодо рецепції та трансформації українським письменством античної художньої спадщини, у резуль-
таті чого вже впродовж століть виформовується феномен української античності. Цю терміносполуку (за аналогією до 
запропонованої Г. Кнабе «російської античності» [див.: 6] й солідаризуючись із Т. Лучуком у його визначенні української 
античності як феномену «осягнення культурної спадщини давніх греків і римлян українським словом» [8]) застосовуємо 
до характеристики явищ, які науковці називають прикладами традиції звернення до античних джерел (М.Майстренко), 
національною школою наукового й художнього осмислення античності (О. Турган,), історією засвоєння і трансформа-
ції античної спадщини (П. Мірошніченко), втіленням концепції античності (Б.Баглай-Соляник), історією і типологією 
українсько-грецьких літературних зв’язків (Ю. Микитенко), українським рецепційним дискурсом античності (К.Буслаєва) 
тощо. Мета нашої студії – розглянути основні етапи критичної рефлексії таких явищ упродовж ХХ – початку ХХІ ст. та 
визначити їх зміст і спрямованість. Актуальність такого дослідження визначена потребою проаналізувати особливості 
вивчення української античності, у якому знайшли відображення характерні тенденції наукової рецепції світового кон-
тексту вітчизняним літературознавством новітнього періоду. Крім того, аналіз критичної рефлексії античного інтертексту 
уможливлює висновки щодо тенденцій процесу «об’європеювання» (за М.Зеровим) нашої культури. Відсутність праць, у 
яких би висвітлювалися ці проблеми, зумовлює новизну цієї студії.

Пошуки національної ідентичності і водночас спільного європейського джерела – дві тенденції розвитку української 
літератури впродовж останніх століть. На це були спрямовані інтелектуальні зусилля багатьох – П. Куліша, І. Нечуя-Ле-
вицького, М. Драгоманова й особливо І. Франка, праці якого започаткували системне дослідження української аантичнос-
ті (цьому присвячена дисертація Б. Баглай-Соляник «Іван Франко – дослідник античної літератури» (1996)). Тож критична 
рефлексія ХХ – ХХІ ст., з одного боку, є продовженням сформованих у добу порубіжжя принципів сприйняття феномену 
української античності, а з другого, – відображенням методологічного й ідеологічного діапазонів потрактування проблем 
класичної спадщини, міфопоетики, інтертексту тощо.

На першому етапі критичної рефлексії української античності новітнього періоду (1920-і роки) спостерігаються дві 
тенденції: спочатку – це відсутність системних досліджень й окремих публікацій за цією тематикою, що було зумовлено 
забороною і почасти знищенням «старої» школи науковців, а також характерним для ренесансної ситуації утверджен-
ням національного статусу літератури насамперед мовою художньою, а не критичною. Пізніше, з 1925 року, від початку 
літературної дискусії, ситуація змінюється: з’являється низка публікацій, присвячених питанню пошуків спільного єв-
ропейського «кореня». Якщо памфлети М.Хвильового «Камо грядеши?», «Думки проти течії», «Апологети писаризму», 
«Україна чи Малоросія?» не лише стали поштовхом до дискусії, а й означили її ідеологічний вектор, то дослідження  
О. Білецького, А. Ніковського, М. Зерова, П. Филиповича, М. Могилянського, а на Західній Україні – Є. Ю. Пеленського 
перетворилися на науково обґрунтовану аргументацію тези М. Хвильового про «радісне греко-римське мистецтво» як 
підґрунтя новітнього етапу української літератури, що тлумачиться частиною європейського культурного простору. У 
їхніх працях (в основному, це неокласична літературно-критична інтерпретація античності) домінантними є питання гене-
тичних зв’язків вітчизняного письменства з греко-римською спадщиною й особливості її рецепції та трансформації. Так, 
О. Білецький у «Перекладній літературі в Україні» наголосив на її ролі у зближенні Київської Русі з іншими культурами 
та формуванні оригінальної літератури, «зберігаючи свій вплив у пізніші епохи, а в окремих випадках – аж до новітніх 
часів» [1], тим самим означив органічність античного елементу не тільки в києворуській культурі, а й наступних історико-
літературних епохах. Характерно, що інтерес українських дослідників до античної проблематики накладався на необхід-
ність обґрунтування ідей європеїзму, визначення культурно-естетичних орієнтирів нашої літератури. Це, скажімо, праці 
М.Зерова (передмови до «Антології римської поезії» (1920), «Нової української поезії» (1920), декламатор «Слово» (1923) 
та «Нове українське письменство» (1924)), у яких простежується системність і концептуальність авторського погляду на 
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історію української літератури від найдавніших часів і до кінця ХІХ ст. та її зв’язок з античними культурними традиціями. 
У цьому ж ряді студія П. Филиповича «Образ Прометея в творах Лесі Українки» (1929), О.Білецького «Антична драма 
Лесі Українки («Кассандра»)») (1929), дослідження А.Ніковського. Зауважимо, що останній ще до початку українського 
ренесансу ХХ ст. активно вивчав своєрідність «переймання», за його висловом, світового художнього досвіду І. Котлярев-
ським, Л. Глібовим, Лесею Українкою та ін. А в праці «Vita nova» (розділ якої «Бог Аполлон» В.Державин вважав мані-
фестом української неокласики), як і загалом у кількох десятках наукових праць, здійснив висвітлення компаративістської 
історії української літератури – від античності до сучасників.

Коли неокласикам, як то кажуть, сам Бог велів досліджувати античні впливи, то невеличка стаття П.Тичини 1922 року 
«Про вічні типи у світовому письменстві», що побачила світ вже після смерті автора, радше виняток у більш ніж скром-
ному критичному доробку поета. Тичину хвилювали секрети довговічності мистецтва, проблеми традицій і новаторства, 
зокрема, символічне значенням образу Прометея, художню трансформацію якого він запропонує у незакінченій драмі-
феєрії «Прометей» і віршах «Прометей», «Ходить Фауст…», «Слався!». 

У роки дискусії античність стає інтертекстом тогочасних творів української літератури, які, своєю чергою, потрапля-
ють у сферу первинного критичного сприйняття. Так, античну інтертекстуальність у розвідці «Літературний шлях Макси-
ма Рильського» М. Зеров охарактеризував стильовою ознакою творчості поета-неокласика.

На думку Ю. Ганошенка, у цей час розпочався інвективний етап українського літературознавства, коли відбулося по-
глинання літературної критики офіційною ідеологічно-міфологічною системою та, як одна з ознак, – «злиття соціально-
політичного (карного, репресивного) та критичного дискурсів» [4, с. 8]. Тож із 1928 року й майже до кінця 1950-х тривав 
другий етап критичної рецепції української античності. Його драматичний характер зумовлений втратами, яких зазнала 
українська класична філологія унаслідок репресій і панування ортодоксальної соцреалістичної критики. А вилучення з лі-
тературного вжитку творів, позначених античним «слідом», і фізичне знищення та науково-критична дискредитація їхніх 
авторів звузили рецепцію античності до перекладів: хрестоматія античної літератури 1935 р. за редакцією О. Білецького, 
інтерпретації українською комедій Аристофана В.Свідзинським у 1938 р., переклади Бориса Тена, М. Білика, А. Бойкови-
ча, В. Державина та ін. [див. докладніше: 7; 9]. Відтак певні моменти української античності могли бути висвітлені лише 
принагідно у форматі передмов чи коментарів. Опинившись на периферії наукових студій, вони перемістилось і в таку 
площину спілкування, як епістолярне. Зокрема в листах О.Білецького до М.Зерова в роки їхньої спільної праці над анти-
чною хрестоматією, окрім репертуару самої книги, обговорювалося й буття окремих античних тем і мотивів в українсько-
му художньому просторі [див. докладніше: 2].

У післявоєнний час українська античність стає об’єктом подальших досліджень О. Білецького. Зокрема, у розвідці 
1949 р. «Прометей Есхіла і його потомки у світовій літературі» учений продовжує розпочате П.Филиповичем. Щоправда, 
тут не обійшлося без «соцреалістичної» коректури: усупереч аргументованому висновку репресованого неокласика про 
суголосність потрактування античного образу Лесею Українкою і М. Драгомановим, О. Білецький розводить «буржуазно-
го ліберала» і «поетесу-демократку» в протилежні ідеологічні табори. 

Ще чекає на новий дослідницький погляд наукова спадщина (більше 80 праць!) А. Шамрая, якого Ю. Шерех назвав 
«харківським відповідником Миколи Зерова». В університеті Харкова, потім, вимушено, – в Удмуртії, а після реабілітації 
– в Київському університеті, він читав курси з історії української, західноєвропейських і античної літератур, де ніколи 
не відривав літературний процес України від світового, відшуковуючи приклади творчого засвоєння письменниками іно-
національного досвіду. 

Коли в материковій Україні дослідження української античності «пригальмувалося», на теренах Західної України та в 
діаспорі воно активізувалось. Так, у літературно-мистецькому й науковому житті Галичини 1930-х років багатогранністю 
творчих зацікавлень, серед яких і дослідження явищ українсько-античного діалогу, вирізняється постать Є. Ю. Пелен-
ського. Знаковою стала його розвідка «Овідій в українській літературі» (1943), яка увібрала матеріал попередніх праць 
«Публій Овідій Назон: з класичних традицій у Шевченка» (1935) та «Доля поетів засланців: Шевченко – Овідій – Данте» 
(1937). На окремі моменти, зокрема, ті, що свідчать про формування негативної оцінки ролі античності в українській літе-
ратурі, натрапляємо у його дослідженні «Поети 1920-х років» з «Антології сучасної української поезії» (1936). Вагомою 
для подальшого вивчення феномену Т. Шевченка і його зв’язків з античним текстом стала праця «Шевченко-клясик» 
(1942), де в класицизмі поета автор вбачав один із найяскравіших прикладів плідного засвоєння і трансформації традицій 
давньогрецької та римської літератур. Питання української античності висвітлював і В. Державин у розвідці «Поезія  
М. Зерова і український класицизм» (1948).

Третій етап критичної рефлексії розпочався з кінця 1950-х і тривав до кінця 1990-х років, виявляючись у трьох різ-
новекторних тенденціях, особливості яких є відображенням духовно-ідеологічної атмосфери від «хрущовської відлиги» 
через брежнєвську стагнацію і до «перебудови». З початком обмеженої лібералізації відлиги розгортається певна рекон-
струкція знань про українську античність. Їх джерела: передмови та коментарі до творів репресованих письменників 
(скажімо, передмова М. Рильського «Зеров-поет і перекладач» до «Вибраного» 1961 р.) та коментарі перекладів античних 
першотекстів; аналітичні студії (Н. Корж «Місце та особливості латинської мови в творчості Г. Сковороди» (1956); до-
слідження світового контексту української літератури, як, наприклад, праці О. Білецького «Світове значення творчості  
Т. Шевченка» (1951), «Світове значення Івана Франка» (1956), «Українська література серед інших літератур світу» 
(1958), «До питання про періодизацію історії дожовтневої української літератури» (1963) та ін., де було обґрунтовано спе-
цифіку української літератури як феномена естетики, сформульована потреба розгляду її в контексті світової літератури. 
У ці ж роки (з 1959 р.) за ініціативи кафедри класичної філології тоді Львівського державного університету, яку очолював  
Й. У. Кобів, «патріарх української класичної філології» (Р.Зорівчак), було започатковане видання наукового збірника 
«Питання класичної філології», на сторінках якого досліджуватимуться й питання української античності. 

Для наукової думки діаспори характерною є тенденція висвітлення питань української античності у зв’язку з під-
вищеним інтересом до творчості письменників – жертв тоталітарної системи, зокрема, до творчості поетів-неокласиків  
(М. Микулович «Вплив поезії Горація на київських неокласиків» (1958)) або вивчення аспектів творчості класиків, недо-
статньо досліджених у материковому літературознавстві (Кухар Р. «До генези клясичних елементів у драматичних творах 
Лесі Українки» (1962).

У так звані застійні часи висвітлення питання діалогу української літератури з античністю намагались «втиснути» 
в рамки соцреалістичної критики. Це стосувалось не лише праць науково-дослідницького формату. Так, у книзі есе-
їв «Драма без катарсису» М. Ільницький цитує анонімну рецензію 1974 р. на вірш В. Лучука «Овідій», присвячений  
В. Гжицькому і зі згадкою в тексті імені М. Зерова: «Викликає велике здивування твердження Лучука про те що до вели-
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кого генія літератури Овідія «руки простяга… Микола Зеров» – відомий реакційний український літератор, який також 
був засланий» [5, с. 210]. Наукове ж дослідження української античності ґрунтувалось переважно на матеріалі відносно 
«безпечних» періодів давньої та просвітницької літератури або ж у сфері перекладацької рецепції (Н. Корж «Переклади 
творів Горація на Україні» (1969), ««Пам’ятник» Горація у перекладі Зерова» (1971), Ю. Кузьма «Римські поети епохи 
Августа в перекладах Миколи Зерова» (1970), Й. Баглай «Василь Щурат – перекладач Горацієвих од» (1971), Л.Скорина 
«Вергілій в українській літературі» (1987)).

Натомість у літературознавстві діаспори всі ці роки активно працював І. Качуровський, дослідження якого складуть 
у майбутньому «Променисті сильвети: лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки», де учений висвітлив доробок насамперед 
несправедливо забутих і замовчуваних митців та звільнив од стереотипів уявлення про класиків, наголошуючи, окрім 
усього іншого, й на органічній для традиції нашої літератури рецепції античності (наприклад, в «Українському парнасиз-
мі» (1983)).

Разом із тим у материковому літературознавстві кінця 1980-х реалізуються спроби створення комплексних досліджень 
світового контексту української літератури, як, наприклад, п’ятитомна праця під керівництвом Г. Вервеса «Українська 
література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті» (1986 – 1990). Знаковою стала і праця видатного 
перекладача, поета, прозаїка й есеїста А.Содомори «Жива античність» (1983), у якій запропоновані літературні портрети 
видатних антиків з погляду їх актуальності для будь-якої національної, й української в тім числі, літератури. Під завісу 
третього періоду з’являються такі дисертаційні роботи, як «Антична література в курсах словесності Києво-Могилянської 
академії (ХVII – XVIII ст.)» (1989) М. Трофимука, «Творчість Г.Сковороди і антична культура» (1989) Л. Ушкалова.

Упродовж 1990-х років разом із поступовою деконструкцією радянської ідеології відбувається повернення до есте-
тичних засад наукового аналізу української літератури і розпочинається четвертий етап критичної рефлексії української 
античності, який триває і до тепер. Він характеризується поліметодологічністю студій, посиленням уваги до типологічних 
узагальнень літературних явищ, застосуванням новітніх методик дослідження. Здобутками цього періоду є праці Ю. Ми-
китенка «Антична спадщина і становлення нової української літератури» (1991), «Від «Слова» до «Іліади»: Петро Ніщин-
ський-перекладач» (1993), «Сяйво Гіппокрени: З історії й типології українсько-грецьких літературних зв’язків» (2008); 
дисертаційні роботи О. Савчук «Творчість Павла Русина і деякі питання рецепції латинської традиції в українському 
віршуванні ХVI – XVIII століття» (1994), монографія М.Майстренко «Шевченко і античність» (1992). Питання рецепції 
античності Є. Маланюком розглядалися Р. Харчук у студії «Вчини мене бичем своїм» (1992), а пізніше – А. Демченко в 
дослідженнях «Античність у поетичному космосі Євгена Маланюка» (2009) та в зіставленні з авторським варіантом Яра 
Славутича «Антика в поетичній творчості Євгена Маланюка та Яра Славутича» (2003)). 

Актуалізація вивчення українсько-античного діалогу пов’язана також із пріоритетністю аналізу модерних тенденцій 
вітчизняної літератури, поступовим розширення літературознавчих парадигм дослідження. Зокрема, у зв’язку з дослі-
дженнями в сфері міфопоетики та українського модернізму: монографія О. Турган «Українська література кінця ХІХ 
– початку ХХ ст. і античність (шляхи сприйняття і засвоєння)» (1995), дисертації О.Вишневської «Рецепція античності 
у творчості неокласиків, акмеїстів і скамандритів» (2001), В. Зварича «Стилетворчі функції традиційних образів у поезії 
неокласиків» (2002), П. Мірошніченка «Трансформація жанрових особливостей античної трагедії в українській літературі 
ХІХ – початку ХХ ст.» (2002), К. Буслаєвої «Трансформація античних образів і мотивів у творчості Наталени Королевої» 
(2005)), В. Папушиної «Рецепція античної міфології у поезії українського і російського символізму (типологічний ас-
пект)» (2006), Т. Іванюхи «Трансформація жанрів античної літератури у творчості неокласиків» (2007), студії В.Сарапин, 
Г. Райбедюк, М. Борецького, А. Вонторського, В. Башманівського, А. Демченко, О. Бросаліної та ін.).

Серед праць останніх років, присвячених питанням української античності, – монографії «Античність в українській 
романістиці 60-80-х років ХХ століття» (2003) А.Демченко, «На перехресті епох: антична література у творчості Григорія 
Сковороди» (2010) Т. Шевчук, статті І.Давиденка, присвячені українській Овідіані ХХ століття та ін. 

Позаяк обсяг статті не дозволяє назвати всіх науковців і їхні праці, присвячені досліджуваній проблематиці, зазначимо 
загальне: історія критичної рефлексії української античності – це, власне, етапи розвитку української компаративістики 
ХХ ст. з домінуванням генетико-контактології на першому й порівняльної типології на другому етапі, з формуванням 
нової концепції літературознавчих досліджень, введенням нових методів, новим баченням наукової вартості й новим 
соціальним обґрунтуванням літератури (за Д. Фоккемом) на третьому етапі й методологічним плюралізмом, у якому вба-
чається закономірний феномен, корелятивний епосі постмодернізму, структурі її сприйняття й мислення на четвертому. 
На етапі, який триває й досі.
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СИМВОЛІЗМ ФЛОРИ В АФРО-АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ:  
ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Статтю присвячено лінгвокогнітивному аналізові афро-американської поезії з огляду на актуалізацію у ній 
символічного значення номінативних мовних одиниць на позначення рослин. Автором визначено поняття символу і 
окреслено його функції у поетичному дискурсі. Особливу увагу приділено вивченню когнітивного потенціалу символів 
у процесі репрезентації концепту ПРИРОДА на рівні віршованих творів. 

Ключові слова: афро-американська поезія, лінгвокогнітивний аналіз, номінативна мовна одиниця, поетичний 
дискурс, символ.

SyMBOliSM Of flOra iN the africaN-aMericaN pOetry: liNguiStic aNd cOgNitiVe aSpectS 
Of reSearch

The article provides the linguistic and cognitive analysis of the African-American poetry focusing on the realization of a sym-
bolic meaning of the nominative linguistic units that denote plants on a text level. The author defines the notion of a symbol and 
outlines its main functions within the poetic discourse. It is stated that except of its primary function of representation, a symbol 
realizes the cognitive function, which is manifested by means of the reconstruction of the artistic reality presented in a poetic 
work, and by the production of new meanings that are created due to the complexity of content and the polysemy of a symbol itself. 
The study of the cognitive potential of symbols within the representation of the concept NATURE on the level of poetic works is 
given special attention. It is proved that being one of the key mechanisms of the cultural memory in a text, symbols enable us to 
trace the relationships between nature and society, rooted into traditions and rituals of a certain community. The results of the 
research show that the linguistic units denoting plants that bear a symbolic meaning within the African-American culture, rep-
resent such constituent elements of the concept NATURE as DIVINITY, BEAUTY, MEMORY ABOUT THE PAST and POWER.

Key words: African-American poetry, linguistic-cognitive analysis, nominative linguistic unit, poetic discourse, symbol.

СИМВОЛИЗМ ФЛОРЫ В АФРО-АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ: ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ ИС-
СЛЕДОВАНИ

Статья посвящена лингвокогнитивному анализу афро-американской поэзии, учитывая актуализацию в ней сим-
волического значения номинативных языковых единиц для обозначения растений. Автором определены понятие сим-
вола и его функции в поэтическом дискурсе. Особое внимание уделено изучению когнитивного потенциала символов 
в процессе репрезентации концепта ПРИРОДА на уровне стихотворных произведений.

Ключевые слова: афро-американская поэзия, лингвокогнитивный анализ, номинативная языковая единица, поэ-
тический дискурс, символ.

Постановка наукової проблеми та її значення. Численні лінгвістичні дослідження свідчать про інтерес сучасних на-
уковців до поняття символу, підходи до аналізу якого передовсім спираються на засадничі принципи семіотики і се-
мантики. Так, Р. Якобсон стверджував універсальність метафори і метонімії як найважливіших семіотичних механізмів 
дослідження символів [7], а П. Уілрайт, у свою чергу, визначав символ як стабілізовану метафору [10, с. 7], що відіграє 
провідну роль у процесі конструювання дійсності [2]. Однак актуальність проведеного дослідження зумовлено намаган-
нями сучасної лінгвістичної науки виявити нові рівні взаємозв’язків між мовою і культурою і з’ясувати способи вербалі-
зації когнітивних структур у тексті не лише на рівні тропів, але і на рівні номінативних мовних одиниць, наділених сим-
волічним значенням. Саме тому у статті здійснено спробу виокремити складові елементи концепту ПРИРОДА у рамках 
актуалізації символічного значення назв рослин у афро-американській поезії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження такого поняття, як символ мають давню історію і прово-
дяться у різних галузях знання, зокрема філософії (М. Хайдегер, Е. Гуссерль, А. П’ятигорський, О. Лосєв), культурології  
(В. Топоров, Ю. Лотман, Ю. Степанов), психології і психоаналізі (К. Юнг, З. Фройд, Ж. Лакан), а також філології  
(О. Потебня, В. Виноградов, Н. Хомський, Н. Арутюнова, В. Телія, В. Маслова). У рамках когнітивної лінгвістики проблема-
тикою взаємозв’язків між ментальними структурами свідомості і способами їх мовного вираження визначальними є праці  
Дж. Лакоффа і М. Джонсона, Р. Ленекера, К. Кука, Л. Талмі, А. Вежбицької та ін. З огляду на екологічний поворот у га-
лузі гуманітарних і соціальних наук, який власне і став поштовхом для дослідження репрезентації концепту ПРИРОДА 
на рівні символів, уваги заслуговують праці Л. Бюела, Б. Бюссе, Г. Гаррарда, К. Герсдорф і С. Майер, Ш. Глотфелті та 
ін., у яких стверджується нерозривний взаємозв’язок між мовою, соціумом і навколишнім середовищем, яке саме по собі 
виступає культурним конструктом.

Мета і завдання статті. Будучи важливим механізмом пам’яті культури, на рівні тексту символи дозволяють про-
слідкувати взаємини між соціумом і природою, закріплені у звичаях і ритуалах. Зважаючи на той факт, що стисла форма 
поезії виливається у багатство асоціативної сили, адже поет завжди намагається відшукати якнайбільш економні, але у 
той же час найбільш глибокі в емоційному плані засоби вираження думки, поетичний дискурс якнайповніше здатен відо-
бразити взаємозв’язки між людьми і природою, зумовлені певними історичними і культурними чинниками. Тому метою 
проведеного дослідження є лінгвокогнітивний аналіз символічного потенціалу номінативних мовних одиниць на позна-
чення рослин в афро-американській поезії. Основні завдання статті полягають у виокремленні назв рослин, які несуть 
у собі символічне навантаження; аналізі їхнього когнітивного потенціалу у процесі репрезентації концепту ПРИРОДА; 
встановленні складових елементів концепту ПРИРОДА з огляду на символічне значення номінативних мовних одиниць 
на позначення рослин в афро-американській культурі.

Виклад основного матеріалу. Будь-який символ вказує на певний предмет, який у певному контексті виходить за 
рамки свого безпосереднього змісту. Однак під символом розуміють не пасивне чи мертве відображення предмета, а таке, 
яке несе у собі силу і могутність самої таки дійсності, оскільки отримане колись відображення інтерпретується у свідо-
мості, аналізується у думках, очищується від усього випадкового й несуттєвого і доходить до відображення вже не про-
сто чуттєвої поверхні речей, але і до їх внутрішньої закономірності [3, с. 36–65]. Так, символ у плані вираження і у плані 
змісту завжди представляє собою певний текст, тобто є наділеним єдиним замкнутим у собі значенням і чітко вираженою 
границею, яка дозволяє виокремити його із загального семіотичного контексту, адже пам’ять символу завжди є давнішою, 
ніж пам’ять його несимволічного текстового оточення. 
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Отже, смисловий потенціал символу є ширшим, ніж його конкретна реалізація, адже зв’язки, у які вступає символ з 
допомогою свого вираження з тим чи іншим семіотичним оточенням, не вичерпують усіх його смислових валентностей. 
Це і становить той смисловий резерв, з допомогою якого символ здатен змінювати свою сутність і деформувати у такий 
спосіб текстове оточення. З цієї точки зору, важливо, що елементарні у своєму вираженні символи наділені більшою куль-
турно-смисловою ємністю, ніж складні. Саме тому прості символи утворюють символічне ядро культури [4, с. 212–215].

У процесі лінгвокогнітивного аналізу мовних одиниць, наділених символічним значенням, у поетичному дискурсі 
варто пам’ятати, що символ не обов’язково є художнім образом, хоча часто і виростає з нього [6; 3]. У вузькому розумінні 
джерелом символу є чуттєвий образ-відображення предметів і явищ реального світу [6, с. 126]. Проте, перехід від образу 
до символу зумовлено екстралінгвістичними факторами. Образ набуває символічної функції у контексті життя особистос-
ті або соціуму. Символ входить у особистісну сферу, але не твориться особистістю [1, с. 84].

У складі поетичного тексту окрім первинної функції репрезентації, символ повною мірою реалізує когнітивну функ-
цію. Вона проявляється у реконструюванні художньої дійсності, представленої у творі, у продукуванні нових смислів, 
які утворюються завдяки комплексності змісту, іманентній багатозначності символу. Реалізуючи когнітивну функцію, 
символ певним чином структурує поетичний текст і сприяє актуалізації його естетично-пізнавальної функції. У результаті 
цього стають можливими поява численних інтерпретацій, а також функціонування різноманітних моделей поетичного 
тексту у свідомості читачів. Внутрішня структура символу стає основою постійного моделювання знання про певний 
об’єкт, яке наближає нас до його пізнання. Саме тому, відображаючись у символі, когнітивна функція, по-перше, дозво-
ляє структурувати реальність, опираючись на фізичний і культурний досвід індивіда, а по-друге, вводить новий спосіб 
організації об’єктів, наділених різними смислами, і у такий спосіб розширює наш понятійний репертуар [5, с. 62-63]. Так, 
аналіз символів у руслі когнітивної лінгвістики дозволяє використовувати екстралінгвістичні знання, які необхідними для 
інтерпретації тексту.

Будучи по своїй суті семіотичними концептами [1], символи виступають носіями культурної конотації, що репрезен-
тують окремі аспекти культури [9]. Хоча культурні конотації найвиразніше відбито в ідіомах та усталених лексичних 
сполученнях слів, проте вони притаманні всім культурно маркованим мовним одиницям, зокрема і номінативним, що 
виявляють потенціал у визначеному культурно-історичному контексті. Так, культурна конотація є способом утілення 
культури в мовному знакові, а лінгвокультурна інтерпретація таких мовних одиниць є основою виокремлення історичних, 
суспільних і власне культурних цінностей та принципів існування мовної спільноти на рівні тексту. Саме тому у про-
веденому дослідженні проаналізовані символи у своїй сукупності представляють елементи концепту ПРИРОДА, яка є 
відносно незалежним культурним конструктом у системі світобачення афро-американців.

1. ПРИРОДА ЯК БОЖЕСТВЕННЕ НАЧАЛО. Релігія завжди була невід’ємним елементом світогляду афро-американ-
ської спільноти, підтвердженням чого є наявність численних релігійних символів репрезентованих на рівні назв рослин:

I shall come back when dogwood flowers are going
And passing drakes are honking toward the south
With eager necks, I shall come back knowing
The old unanswered question on your mouth.
When frost on the manzonita shoots
And dogwoods at the spring are turning brown,
There between the interlacing roots
With folded arms I shall at last go down.
Arna Bontemps [8, c. 173]
Використання у тексті твору назв таких рослин, як дерен (dogwood) і манзаніта (manzonita) є виправданими з огляду 

на їхнє символічне значення. Так, згідно з легендами деревину дерену через її міцність було використано для створення 
хреста, на якому розіп’яли Ісуса Христа. Тому дерен на рівні тексту є символом страждання і мучеництва власне лірич-
ного героя, а у ширшому контексті і самих афро-американців, які піддавалися знущанням з боку білошкірого населення. 
Манзаніта як вічнозелена рослина, у свою чергу, є символом відродження і священного циклу життя і смерті. Ідею цикліч-
ності у тексті також представлено на рівні протиставлення смерті ліричного героя (I shall at last go down) і періоду розквіту 
рослин, адже дерен і манзаніта покриваються квітами взимку (when frost on the manzonita shoots…). Тема єднання з при-
родою після смерті (There between the interlacing roots / With folded arms I shall at last go down) є ще одним підтвердженням 
розуміння природи як колиски, з якої все бере свій початок і до якої повертається наприкінці життя. 

2. ПРИРОДА ЯК ДЖЕРЕЛО ПАМ’ЯТІ. Зважаючи на історичні обставини, поезія афроамериканців просякнута чис-
ленними символами, які маркують основні аспекти їхніх відносин з білою цивілізацією і навколишнім світом. Розглянемо 
вірша Маргарет Уокер «Sorrow Home» [8, c. 99]:

My roots are deep in southern life; deeper than John Brown or Nat Turner or Robert Lee. I was sired and weaned in a tropic 
world. The palm tree and banana leaf, mango and coconut, breadfruit and rubber trees know me.

Warm skies and gulf blue streams are in my blood. I belong with the smell of fresh pine, with the trail of coon, and the spring 
growth of wild onion.

Зазначені у творі назви тропічних дерев і фруктів (palm tree, rubber tree, pine, banana, mango, coconut, breadfruit, wild 
onion) є символами свободи і незалежності афро-американців, оскільки вказують на їхнє географічне походження, тери-
торію вільну від рабства і принижень. На відміну від вказаних вище рослин, бавовник і дуб є символами поневолення 
темношкірих американців:

I haven’t seen the sea before
but it must be easy to love
because even without ever seeing it before
I call the blown-open cotton a sea…
I’ve been thinking about this.
While I’m working, I think
about this…
Thinking about, thinking about
so much that is buried in the cotton…
Thylias Moss [8, с. 23–24].
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Незважаючи на певну поетизацію бавовняних плантацій (it must be easy to love; I call the blown-open cotton a sea), клю-
човими для розуміння вірша є два останні рядки (Thinking about, thinking about / so much that is buried in the cotton…), якими 
автор стверджує, що бавовняні поля приховують багато таємниць і смертей (buried in the cotton), про які варто пам’ятати 
нащадкам.

У вірші Пола Данбара «The Haunted Oak» [8, с. 159] дуб також виступає символом рабства і приниження афро-аме-
риканців:

Pray why are you so bare, so bare,
Oh, bough of the old oak-tree;
And why, when I go through the shade you throw,
Runs a shudder over me?
My leaves were green as the best, I trow,
And sap ran free in my veins,
But I say in the moonlight dim and weird
A guiltless victim’s pains.
Дерево, дуб зокрема, часто символізує смерть і страждання, оскільки у часи процвітання рабства на території Амери-

ки досить поширеною була смерть темношкірих рабів через повішання (guiltless victim’s pains). У вірші автор посилює 
символізм дуба шляхом залучення до контексту однієї з історій, яка трапилася у 1900 у Вашингтоні, коли до смерті через 
повішання було засуджено одного з темношкірих, голослівно звинуваченого у згвалтуванні. Згідно з існуючими леген-
дами через деякий час листя дуба, на якому був повішаний хлопець, опало, а саме дерево загинуло. У такий спосіб автор 
установлює тісний взаємозв’язок між невинним і природою, яка співчуває жертві насильства. Така ідея посилюється тим 
фактом, що дуб є загальновідомим символом могутності і витривалості, тривалість життя якого може сягати сотень років. 

3. ПРИРОДА ЯК МОГУТНЯ СИЛА. Окрім дуба, афро-американські поети звертаються і до інших рослин, які є сим-
волами могутності:

When we are already giddy, the snow melts
and runs over the stones in the riverbed,
quickening our desire to return. This year
the small pink and blue alpine lupines pop up
before we get there…
G. E. Patterson [8, с. 8]
У тексті люпин зображено як ніжну маленьку квітку, яка пробивається з-під снігу навесні (small pink and blue alpine 

lupines pop up), що, у свою чергу, вказує на її потужну внутрішню силу. Така дихотомія вразливості і могутності, виражена 
на рівні метонімічного перенесення, є характерною для афро-американської поезії. Ще одним підтвердженням цього є 
вірш Джун Джордан «Queen Anne’s Lace» [8, с. 9]:

Unseemly as a marvelous an astral renegade
now luminous and startling (rakish)
at the top of its thin/ordinary stem
the flower overpowers or outstares me…
Queen Anne’s Lace є однією з північно-американських назв моркви дикої, оскільки цвіт рослини нагадує мереживо, 

а самі червоні квіти символізують краплі крові Королеви Анни, які виступили, коли вона вкололася, плетучи мереживо. 
Ідею могутності природи виражено у висловлюванні the flower overpowers or outstares me, де на рівні протиставлення ма-
лої квітки і ліричного героя автор стверджує безмежну силу навіть найдрібнішої рослини. Крім того, використання у вірші 
такої поетичної назви на позначення моркви дикої, як Queen Anne’s Lace свідчить про замилування автором природою, 
чия божественна краса проявляється у кожному з її творінь.

Висновки та перспективи подальших досліджень. У результаті проведеного дослідження було встановлено, що номі-
нативні мовні одиниці на позначення рослин, наділених символічним значенням, репрезентують такі складові елементи 
концепту ПРИРОДА, як БОЖЕСТВЕННІСТЬ, КРАСА, ПАМ’ЯТЬ ПРО МИНУЛЕ і МОГУТНІСТЬ. Перспективи подаль-
ших досліджень полягають у вивченні мовних одиниць на позначення флори і фауни, виявленні їхнього символічного 
значення у рамках різних типів дискурсу, а також у формуванні цілісної структури концепту ПРИРОДА як складового 
елемента картини світу афро-американців та інших соціальних груп.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРАЖАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МОВИ В ПОРТРЕТНОМУ ОПИСІ

Предметом вивчення в статті є особливості застосування виражальних засобів мови в композиційно-мовлен-
нєвій формі портретного опису в романі Дж. Голсуорсі «Власник». У результаті лінгвостилістичного аналізу фраг-
ментів опису зовнішності літературних героїв з’ясовано кількісні та якісні параметри використання письменником 
тропів для створення художньо-образної характеристики зовнішнього вигляду персонажів у першій частині три-
логії «Сага про Форсайтів».

Ключові слова: художній твір, виражальні засоби мови, композиційно-мовленнєва форма, портретний опис, троп.

SPECIFICITy OF USE OF EXPRESSIVE LANGUAGE MEANS IN А PORTRAIT DESCRIPTION
The paper deals with the study of language peculiarities of narrative compositional forms, specifically the use of lexical 

stylistic devices in characters’ portrait descriptions in fiction. The research was conducted on the material of the first novel of 
the Forsyte Saga – «The Man of Property», written by the pre-eminent British writer J. Galsworthy. Portrait descriptions are 
interpreted in the given work as the portrayals of the characters’ appearance, age, built, clothes and of other features that pro-
duce their visual images. The literary analysis of the novel revealed quantitative and qualitative characteristics of the lexical 
stylistic devices employed by the author in the portrait descriptions. It was determined that the most frequently used stylistic 
device in the novel was epithet, with the help of which the author gave expressive and evaluative portrayals of characters. J. 
Galsworthy made use of both affective and figurative epithets as well as of their different structural patterns. Less frequently 
the author employed original and trite metaphors and similes to depict the appearance of the literary heroes. The other lexical 
literary means – metonymy, zeugma, hyperbole and paraphrase were seldom used in portrait descriptions although they also 
assisted in building up the vivid images of the characters’ appearances in the novel. 

Key words: fiction, expressive means of language, narrative compositional form, portrait description, tropes. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА В ПОРТРЕТНОМ ОПИСАНИИ
Предметом изучения в статье есть особенности применения выразительных средств языка в композиционно-

речевой форме портретного описания в романе Дж. Голсуорси «Собственник». В результате лингвостилистиче-
ского анализа фрагментов описания внешности литературных героев выяснено количественные и качественные па-
раметры использования писателем тропов для создания художественно-образной характеристики внешнего вида 
персонажей в первой части трилогии «Сага о Форсайтах».

Ключевые слова: художественное произведение, выразительные средства языка, композиционно-речевая фор-
ма, портретное описание, троп.

Композиційно-мовленнєві форми опису є невід’ємними частинами змістової організації художньої оповіді. За їх до-
помогою письменники створюють портретизацію літературних героїв і змальовують місце дії, транслюючи в таких фраг-
ментах тексту власне ставлення до зображуваних подій та осіб. Опис сприяє кращій візуалізації в читацькій уяві зовніш-
ності персонажів, середовища та оточення твору та наближають художню реальність до дійсності. Портретний опис є 
одним з важливих параметрів створення цілісного образу персонажа, тому в мовознавчому плані видається цікавим аналіз 
мовних засобів, які застосовують письменники для представлення їх яскравих і незабутніх образів. 

Актуальність роботи визначається тим, що вона пов’язана з сучасним напрямом наукових пошуків у мовознавстві – ан-
тропоцентричним, одним з аспектів якого є дослідження комунікативно-прагматичних характеристик тексту та особливос-
тей вживання мовних одиниць у тексті з метою визначення їх ролі в створенні прагматичної настанови художньої оповіді.

Зв’язок авторського доробку з важливими науковими та практичними завданнями полягає в подальшому розвитку і 
поглибленню теоретичних і практичних вимірів лінгвістики тексту, а саме у вивченні специфіки функціонування, призна-
чення та значимості виражальних засобів мови в композиційно-мовленнєвих формах опису.

Використання мовних одиниць у композиційно-мовленнєвій формі портретного опису (далі – ПО) уже неодноразово 
привертало увагу науковців. Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволив виявити, що на матеріалі англійської мови 
мовностилістичні особливості створення ПО персонажів вивчалися в ряді наукових праць [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Так, С. Ю. Селєзньова, провівши дослідження на матеріалі романів і оповідань англійських і американських пись-
менників 19 і 20 ст. встановила, що у формуванні ПО персонажа беруть участь три групи лінгво-когнітивних засобів 
(механізмів): 1) стилістичні засоби, 2) деталізація, 3) метафорична концептуалізація. Стилістичні засоби можуть само-
стійно сформувати зорове враження (портрет персонажа) без участі інших механізмів. Найбільш активно вживаються 
метафора, (метафоричний) епітет, образне порівняння, а також лексичний і семантичний повтори. Механізм деталізації, 
який припускає згадку й опис різних деталей зовнішності персонажа, може також функціонувати як єдиний засіб констру-
ювання зорового враження від опису зовнішності, але частіше всього перетинається і взаємодіє зі стилістичними засоба-
ми. А механізм метафоричної концептуалізації не виступає як самостійний, але виконує роль когнітивної основи, на яку 
обов’язково «налаштовуються» стилістичні засоби і деталізація [7, с. 184–185]. 

Т. С. Борисова, вивчаючи застосування лінгвостилістичних засобів у створенні стереотипного образу персонажа в 
англомовній пригодницькій прозі, виявила, що автори найчастіше використовують кваліфікативні мовні одиниці (при-
кметники та прислівники), а також позитивно і негативно заряджені епітети, порівняння та метафори для характеристики 
різних персонажів [2, с. 16–17].

У дослідженні О. А. Малєтіної здійснено комплексний аналіз мовностилістичних особливостей портрета на матеріалі 
творів Т. Драйзера та виявлено, що такі художні засоби як – алюзія, літота, порівняння, повтори, паралельні конструкції 
і метафора найчастіше використовувалися письменником для створення характероцентричних портретів персонажів [3, 
с. 17–18].

Розглянувши особливості портретних описів у романі англо-американської письменниці Ф. Г. Бернет «Таємний сад», 
написаного на початку 20ст., Н. Рашкі приходить до висновку, що «авторка переважно використовує порівняння з метою 
створення яскравих характеристик героїв» [6, с. 178].

Про схильність англійської та американської літератури на початку 20 ст. до метафоричних концептів, як до природної 
характеристики говориться в дослідженні Е. Ананьян [1, с. 10]. 
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Утім О. В. Омецинська, проаналізувавши портретні описи в англомовних художніх творах першої половини 20 ст., 
стверджує, що «епітет складає 56,2% від усіх стилістичних засобів, зареєстрованих у корпусі нашої вибірки» і вважає, що 
саме цей троп є головним серед стилістичних засобів у описі зовнішності персонажів [5, с. 168].

Стислий огляд вище згаданих праць дає змогу побачити, що дослідники виділяють різні виражальні засоби як най-
уживаніші в ПО персонажів, що може бути пояснено як особливостями ідіостилю конкретного художника слова, так і 
неоднаковим тлумаченням ПО персонажу, а також застосуванням різних методологічних підходів до аналізу компози-
ційно-мовленнєвої форми портретного опису. Ураховуючи це, розгляд мовних особливостей ПО персонажів є достатньо 
актуальним у плані вивчення прикметних характеристик індивідуально-авторських способів зображення зовнішності лі-
тературних героїв з метою їх подальшого порівняння.

Методологічне або загальнонаукове значення роботи полягає в тому, що її результати сприятимуть поглибленню і 
розширенню знань стосовно мовних особливостей композиційно-мовленнєвої форми опису та є внеском у розробку ко-
мунікативно-прагматичної теорії тексту і дискурсу.

Новизна роботи полягає в тому, що в ній досліджуються закономірності та особливості використання лексичних сти-
лістичних засобів в композиційно-мовленнєвій формі портретного опису в романі «Власник» – першої частина трилогії 
Дж. Голсуорсі «Сага про Форсайтів» [9]. 

Лексичним мовним засобом, або тропом, вважається «мовностилістичний зворот, що полягає у вживанні слова або ви-
слову в непрямому, переносному значенні для досягнення відповідного виражально-зображального ефекту [8, с. 692–693]. 
До композиційно-мовленнєвої форми портретного опису ми зараховуємо опис зовнішності персонажа, зокрема його віку, 
одягу та взуття, частин тіла, жестів, тобто всі ті компоненти, які дають читачеві візуальне уявлення про персонаж.

У ході аналізу роману нами виокремлено 156 фрагментів портретного опису. Методом суцільної вибірки вирізнено 7 
видів троп, які використанні в зображені зовнішності персонажів. Результати дослідження представлені в нижченаведеній 
таблиці 1. 

Таблиця 1
Кількісні параметри використання лексичних виражальних засобів у романі Дж. Голсуорсі «Власник»

Троп Кількість
Епітет 143

Метафора 51
Порівняння 24
Метонімія 7
Гіпербола 5

Зевгма 4
Перифраз 1

Розглянемо докладніше застосування цих виражальних засобів у ПО персонажів. Як слідує з таблиці, Дж. Голсуорсі 
найчастіше вживає епітети для зображення зовнішності героїв, серед яких налічуються як загальномовні (firm chin, sweet 
look), так і індивідуально-авторські (supercilious, dandified taciturnity, an alluring strangeness). Структурно епітети пред-
ставлені різноманітними моделями, серед них найчисельнішими є одиничні епітети (79 одиниць): а great talker, heathen 
goddess, a weak character, charming face. Менш вживаними є парні епітети, яких налічується 30 одиниць: a dark-skinned, 
solemn soul, the gold-haired, dark-eyed girl, а також зворотні, їх кількість в описах персонажів становить – 16 одиниць: an 
appearance of reserve and secrecy. У ПО персонажів неодноразово трапляються ланцюжкові епітети (10 одиниць). Так, зма-
льовуючи зовнішність Ірен, автор використовує наступні ланцюжкові епітети: an expectant, strange, primeval immobility [9, 
с. 30]; She was silent, passive, gracefully averse [9, с. 50]. Виразна оцінна семантика зовнішніх рис персонажів здійснюється 
за допомогою двоступеневих епітетів (5 випадків): a carefully veiled sprightliness, flexibly straight shoulders та тих, в основі 
яких є порівняння (3 випадки): his bird-like rapidity. 

У результаті дослідження було виявлено 51 метафору в портретних описах аналізованого роману Дж. Голсуорсі. Біль-
шість метафор (36 випадків) є оригінальними авторськими: a brooding look came instantly on Irene’s face, and even James 
became conscious of the rigidity that took possession of her whole figure beneath the softness of its silk and lace clothing [9, с. 60]; 
Soames had become very pale – a struggle was going on within him [9, с. 48]. Разом з тим, 15 можна зарахувати до загально-
мовних: He had always been a cub, with his nose in the air [9, с. 19]. 

Автор достатньо часто використовує порівняння (24 випадки) для зображення зовнішності персонажів. Наприклад, в 
описі вигляду героїні Ірен, використано такі порівняння : …but Irene could be imagined, like some nymph, bathing in wayside 
streams, for the joy of the freshness and of seeing her own fair body [9, с. 49];...Irene’s eyes, like dark thieves, stealing the heart 
out of the spring [9, с. 97]; But instead of the print he seemed to see his wife – with her yellow hair flowing over her bare shoulders, 
and her great dark eyes – standing like an animal at bay [9, с. 177]. 

Дж. Голсуорсі посилює виразність зовнішнього вигляду персонажа, використовуючи синекдоху (7 одиниць): His 
words were addressed to Swithin, his eyes smiled slyly at old Jolyon; only Soames remained unsatisfied [9, с. 40]. Зображаючи 
зовнішність героїв автор також застосовує художній засіб перебільшення – гіперболу (5 одиниць): This walk towards them 
was the most courageous act of old Jolyon’s life; but no muscle of his face moved, no nervous gesture betrayed him [9, с. 62].

За допомогою зевгми (4 одиниці) письменник надає портретним зображенням своїх персонажів вражаючих характе-
ристик: With his white head and his loneliness he had remained young and green at heart [9, с. 19].

І тільки один випадок характеристики зовнішності за допомогою перифразу знайдено в романі (1 одиниця): … the smile 
die off his lips [9, с. 139]. 

Таким чином, у ході аналізу застосовування лексичних виражальних засобів, використаних у ПО персонажів у романі 
«Власник» Дж. Голсурсі, нами встановлено, що епітетна характеристика зовнішності персонажів переважає в досліджува-
ному творі. Це можна пояснити наявністю великої кількості означень, які характеризують людину, надаючи опису стиліс-
тичного забарвлення. Автор достатньо часто послуговувався такими тропами як метафора та порівняння для змалювання 
літературних героїв і значно менше вживав метонімію, зевгму, гіперболу та перифраз.

Перспективу використання результатів дослідження ми вбачаємо в наукових дослідженнях ідіостилю Дж. Голсу-
орсі та у вивченні мовних особливостей інших композиційно-мовленнєвих форм.
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ЖАНР «КІБЕРПАНК» В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ:  
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА МОВНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

У статті подаються висновки дослідження з приводу визначення культурних обставин, за яких сформувався 
літературний жанр «кіберпанк», який є явищем сучасної американської літератури. У нашому дослідженні ми роз-
глядаємо лінгвістичні основи жанру, історичні обставини його існування. Однією з головних цілей, які ми маємо на 
меті досягти в ході нашої роботі є виявлення головних лексикологічних і стилістичних особливостей текстів жанру 
«кіберпанк». Ми також маємо на меті визначити основні загальні особливості текстів, які відносяться до цього 
жанру, а також визначити його основні тематики.

Ключові слова: віртуальна реальність, постмодерна література, неологізми, метафора

the cyBerpuNK geNre iN aMericaN literature: the reaSONS Of appeariNg, itS StyliStic 
aNd liNguiStic peculiaritieS

The article gives the observation of the cultural circumstances under which such literal genre as cyberpunk was invented 
which is the creation of American literal tradition. The analysis of the genre was performed from several points of view 
with applying of various methods i.e. onthological analysis, morphological analysis and stylistic analysis. In our work we 
thoroughly investigate the cultural and literature predecessors of this genre and how it is fitted in the system of science fiction 
genres. Special attention has been paid to distinguishing the main topics of such texts which differentiate them from the other 
texts of scientific literature. We have also tried to reflect the way these texts possess strong connection to the achievements of 
scientific-technological revolution, especially in the sphere of computing technology. In our research we observe the linguistic 
basis of the genre. One of the main goals that we pursue in our work is the distinguishing of the main lexicological and stylistic 
features of the cyberpunk texts – the peculiarities of metaphors’ creation, the specific features of IT neologisms creation (the 
usage of specific prefixes and suffixes). We also have paid certain attention to the way cyberpunk texts have influenced the 
modern literature process, especially the authors who have worked in the sphere of so-called counter-culture

Key words: virtual reality, post-modern literature, neologisms, metaphor.

ЖАНР «КИБЕРПАНК» В АМЕРИКНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ЯЗЫКОВЫЕ 
И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

В статье подаются выводы исследования по определению культурных условий, при которых сформировался 
литературный жанр «киберпанк», который является феноменом современной американской литературы. В нашем 
исследовании мы рассматриваем лингвистические основы жанра, исторические обстоятельства его существова-
ния. Одной из главных целей, которые мы хотим достичь в ходе нашей работе является выявление главных лексико-
логических и стилистических особенностей текстов жанра «киберпанк». Мы также хотим определить основные 
общие особенности текстов, относящихся к этому жанру, а также определить его основные тематики.

Ключевые слова: виртуальная реальность, литература период пост-модернизм, неологизмы, метафора.

Постановка проблеми: Актуальність даного дослідження зумовлена майже повною відсутністю в українських мовоз-
навчих та літературознавчих студіях наукових досліджень текстів жанру кіберпанк. Багатогранність і новизна феномену 
віртуальної реальності спричинили глибокий науковий інтерес та спонукали до дослідження цього явища в онтологічному та 
лінгвістичному аспектах. Найбільш детально віртуальна реальність описувалась і використовувалась як декорація для осно-
вного місця дії в текстах жанру кіберпанк; дослідження даних текстів розпочались в 80-х роках 20 століття і тривають досі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: Дослідженням текстів жанру кіберпанк і феномену віртуальної реаль-
ності в цілому займаються такі вчені як В. В. Афанасьєва, Л. Н. Синельникова (остання приділяє особливу увагу лек-
сикологічному аспекту текстів даного жанру), а також Ніл Уайтхед, який вивчав специфіку маніфестації особистості у 
віртуальному просторі.

Мета і завдання дослідження: На нашу думку, найгрунтовніших результатів можна досягти за рахунок застосування 
лексикологічного і онтологічного аналізу. Метою застосування цих методів є виокремлення основних лінгвістичних та 
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екзистенціальних особливостей кіберпанкових текстів: економія мовних засобів, інтенсивне використання афіксальних і 
не-морфологічних новоутворів (неологізмів), які використовуються для опису реалій, притаманних лише текстам даного 
жанру, мовне відображення повної або часткової втрати тілесності, механістичність використовуваних метафор. Завдан-
ня, які ми ставимо перед собою в ході дослідження, наступні: 1) дослідити витоки жанру кіберпанк як підвиду наукової 
фантастики; 2) визначити характерні стилістичні і лексикологічні особливості тексту жанру кіберпанк; 3) виділити осно-
вні риси текстів даного жанру. Основою нашого дослідження стали оригінали текстів даного жанру – «Neuromancer» і 
«Burning Chrome» Уільяма Гібсона, «Ribofunk» авторства Пола ді Філліпо. 

Думки стосовно існування віртуальної реальності змусили вчених відмовитись від класичних дихотомічних ідей про 
існування, і побудувати пост-некласичну картину поліонтичного, багатошарового світу, у якому не-буття співвідносне з 
безкінечним ланцюгом станів з різним рівнем об’єктивації в реальному світі. Ретельні дослідження феномена віртуальної 
реальності дають нам можливість ще раз детально обдумати і проаналізувати не лише продукти цифрових технологій, а й 
те, як вони нині пов’язані з культурою, мистецтвом, релігією, міфологією, наукою тощо. Без перебільшень можна зробити 
припущення, що віртуальна реальність є формою існування. 

На думку дослідниці В. Афанасьєвої, сучасна особистість – це та, яка тяжіє до існування в рамках певного соціуму, 
певного колективу [1, с.60]. Сучасні психологи і соціологи припускають, що наше бажання приєднатись до Всесвітньої 
павутини закладене на генетичному рівні. На сьогодні вже відомо, що мережеві соціальні структури заново пробуджують 
генетичну пам’ять про примітивні суспільства, про відсутність соціальної і майнової ієрархії, привілегій, соціального 
розшарування. Беручи це до уваги ми можемо зробити припущення, що віртуальна реальність, і зокрема – Інтернет, може 
розглядатись як модель, яка «відновлює» певні специфічні риси примітивного соціуму, адже його вищезазначені ознаки 
цілком відповідають всім догмам мережевої етики і існуючій структурі Інтернету. Значне розширення мережі Веб і ство-
рення так званих «електронних ком’юніті» можна розглядати як реакцію на ізоляцію суб’єкта сучасного суспільства. Ін-
тернет компенсує процес атомізації суспільства, перезапускає генетичну пам’ять про примітивний соціум, і таким чином 
повертає людський індивід в умови майже ідеального демократичного колективного суспільства [11, p. 182].

Навіть зараз епоха користування цифровими технологіями сформувала чітко оформлені лінгвістичні і біхевіористичні 
субкультури. До них належать власне розробники цифрових технологій; у них є власна філософія, певний стиль поведін-
ки та власна «мова», яка характеризується використання вузькоспеціалізованих термінів, вживання коротких, простих 
речень з чітко визначеною структурою, використання неологізмів, створених за допомогою афіксації (використання афік-
сів, які позначають певну приналежність до світу високих технологій чи віртуальної реальності). Носіями ж спеціальної 
субкультури була так звана маргінальна «богема» віртуального простору – кіберпанки [3]. 

Слово «Кіберпанк», як прийнято вважати, придумав і вперше використав письменник-аматор Брюс Бетке – в 1980 році 
була надрукована його маловідома розповідь з одноіменною назвою. Майкл Суенвік у своєму знаменитому ессе A User’s 
Guide to the Postmoderns («Постмодернізм у фантастиці: інструкція користувача) називає в якості предтечі даного жанру 
навіть Олафа Степлдона. Він також вказує на явні зв’язки між роботами кіберпанкерів і працями Альфреда ван Вогта і 
Чарльза Харнесса, а також наголошує на значенні ранніх книг Семюела Ділені і Роджера Желязни. 

В 1993 році журнал Wired (який до того моменту видав лише три номери) надрукував невеликий нарис Пола Саффо 
під назвою «Кіберпанк мертвий» (Cyberpunk R.I.P.). Але не дивлячись на похмурий заголовок, насправді ж нарис був до-
сить оптимістичним. Автор побачив прямі аналогії між подіями 30-літньої давнини і сучасністю. В 50-і роки ХХ століття 
книги «молодих бунтарів» і нечисленних бітників – Джека Керуака, Уільяма Берроуза та інших – стали предтечами більш 
масового руху хіпі. Тепер же ажіотаж викликали книги письменників-кіберпанків (Уільям Гібсон, Брюс Стерлінг, Руді 
Рюкер, Пол ді Філліпо), і Саффо робив припущення, що і кіберпанк може стати базою для потужного контркультурного 
руху. У критика не було жодних сумнівів стосовно того, що хвиля текстів кіберпанку вже стала невід’ємною частиною 
американської культури [10]. 

Кіберпанк як культурний феномен маргінальної природи надає екзистенції нового середовища. Сучасна людська іс-
тота рухається у сторону можливого зближення звичайного повсякденного життя і технологічного середовища. На сьо-
годнішній день комунікаційні гаджети є власне зовнішніми розширеннями людського тіла, і ці «розширення» стають 
активними компонентами людської тілесності. Саме тому на сьогоднішній день філософська категорія тілесності стано-
вить особливий інтерес в рамках аналізу стану сучасної цивілізації. Завданням лінгвістів є дослідження вербальної репре-
зентації тілесності (або її втрати) в текстах і письмових (чи усних) повідомленнях, які реалізуються в рамках віртуальної 
реальності в визначений часовий період [8].

Багато критиків розглядають літературу кіберпанку як точку «розриву», коли література стає власне «літературним 
актом»: розчленування і подальша переробка текстів попередників і навмисні спроби конструювання чогось нового. За 
рахунок наявності великої кількості біблійних алюзій,а також трансформованих і перероблених алюзій на класичні ро-
боти, за рахунок побудови зв’язку між технократичної реальністю і мистецтвом разом з повним зануренням в, здавалось 
би, зовсім не-літературну сферу, такі роботи як «Burning Chrome» і «Ribofunk» перекреслюють типові літературні устої і 
ламають правила жанрової цілісності в ключі, притаманному роботам періоду постмодернізму [9, p. 156]. 

До основних стилістичних і мовних особливостей жанру кіберпанк ми відносимо вербальну маніфестацію людської 
тілесності в рамках віртуального простору (або часткову її втрату), механістичність використовуваних метафор, викорис-
тання коротких простих речень, використання неологізмів, більшість з яких утворена афіксальним способом.

І якщо постмодернізм характеризується трансгресивним, експліцитним потенціалом до порушення правил всередині 
і між жанрами, дисциплінами, статями і тілами, то можна зробити досить точне припущення, що тексти жанру кіберпанк 
можна вписати в постмодерний дискурс. Однак, нинішня межа між тілом, яке зображується в тексті як цілісне, індиві-
дуальне, наділене статтю тіло, і фізичним тілом індивіда є досить суттєвою – в першу чергу розглядається тіло в рамках 
віртуальної реальності, а не його реальний фізичний аспект.

Під час нашого дослідження ми дійшли висновку, що аналіз вербальної репрезентації тілесності в текстах жанру кі-
берпанк повинен проводитись в двох напрямках, адже ця категорія подається в них у двох різних аспектах. 

Перший спосіб – мовне зображення людини, вже позбавленої фізичного тіла, або в процесі позбавлення його. Сві-
домість людини, її особистість, передається до віртуального простору і зберігається у формі бінарного коду. Такий тип 
тілесності ми бачимо в творі «Neuromancer» Уїльяма Гібсона. Компаньйоном головного героя, Кейса, є МакКой Пейлі 
(McCoy Payley) на прізвисько «Dixie Flatline». Dixie більше не є людською істотою в повному розумінні цього слова – його 
свідомість перенесена на конструкт ROM. «Wait a sec. – Case said. «are you sentient, or not?» – «Well, it feels like i am, 
kid, but I’m really just a bunch of ROM. It’s one of them, ah, philosophical questions, I guess» [7, p. 103–104]. Dixie переживає 
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своє існування, як результат функціонування певного алгоритму. Говорячи про онтологічний аспект, ми можемо зробити 
висновок, що така форма часткового існування не є задовільною. В кінці їх пригоди Діксі просить Кейса стерти його «сві-
домість». Відсутність фізичної взаємодії з оточуючим світом переживається як тягар, а не позбавлення від смерті. 

Інший випадок ми можемо спостерігати на прикладі ще одного персонажа роману, Армітажа. В його випадку змоде-
льована машиною свідомість була поміщена в людське тіло (в якому була пошкоджена початкова свідомість). В такому 
випадку свідомість працює не як власне людська свідомість, а як програма. А програма не може осягнути змісту категорії 
тілесності, вона не переживає своє тіло і не аналізує його в місце поруч з іншими тілами, хоча їх і об’єднує органічне по-
ходження. Цей факт підкреслюється Гібсоном за допомогою використання технічних термінів і використання метафор, 
які також містять лексичні одиниці технічної сфери, і таким чином позбавляють художні засоби «життєвого» аспекту. 

«…it had allowed him to accept Armitrage’s flatness and lack of feeling. He’d always imagined it as a gradual and willing 
accommodation of the machine, the system, the parent organism» [7, p. 151], «armitage smiled, a smile that meant as much as 
the twitch of some insect’s antenna» [7, p. 204].

Також ми бачимо використання механістичних метафор на сторінках повісті Гібсона «Burning Chrome». Використан-
ня метафор такого типу повністю вписується в концепцію постмодернізму, де ми бачимо стійкий зв’язок між розвитком 
мистецтва та науково-технічним прогресом. І література служить відображенням цього прогресу. Також використання 
метафор з такими елементами служить для підкреслення задіянності людини в віртуальному просторі, її відірванності від 
живого, органічного світу. Це ми можемо побачити, розглянувши наступні приклади з тексту:

«That meant we were clearing fiberoptic lines with the cybernetic equivalent of a fire siren, but in the simulation matrix we 
seemed to rush straight for Chrome’s data base» [6].

«…rustling data and credit in the crowded matrix, monochrome nonspace where the only stars are dense concentrations of 
information, and high above it all bum corporate galaxies and the cold spiral arms of military systems»

«He looks like a recombo DNA project aimed at tailoring people for highspeed burrowing..»[6].
«It feels like we’re surfing the crest of the invading program, hanging ten above the seething glitch systems as they mutate. 

We’re sentient patches of oil swept along down corridors of shadow.»
«Ice walls flick away like supersonic butterflies made of shade»
«the matrix folds itself around me like an origami trick»
Іншим аспектом вторгнення в людську тілесність, вираженим у текстах жанру кіберпанк, є застосування різноманіт-

них «розширень» – біоімплантатів, трансформація тіла за допомогою комп’ютерних імплантатів (таких як троди, роз’єми 
(trodes, sockets) позаду шиї, які використовуються для входження в так звану Матрицю (ми також маємо зазначити, що 
нині широко розповсюджений термін «Матриця» був вперше запропонований не спеціалістами в сфері IT, а в творі 
«Neuromancer» У. Гібсона). Переважна кількість назв таких імплантатів є неологізмами, які були придумані авторами. Як 
правило, вони утворювались морфологічними методами – афіксацією; наприклад, токсин, який вразив нервову систему 
Кейса, називався мікотоксин, в якому частинка «міко» вказує на його грибкову природу. Процедура, під час якої вживлю-
вались імплантати, називалась body augmentation. Проходження цієї процедури часто відбивало зміну соціального статусу 
в кіберпанковому суспільстві. Це ми яскраво бачимо на прикладі оповідань збірки «Ribofunk»: люди, чиї тіла були non-
augmented розглядались як нижчі прошарки суспільства [5]. 

Типовими суфіксами, які використовувались для творення неологізмів були префікси «гіга», «мега» – для підкреслен-
ня величини розміру, і «мікро», «нано», які навпаки використовувались для виділення маленьких розмірів: Somewhere we 
have microseconds, maybe time left to pull out [6]. Темп технологічної та інтелектуальної еволюції прискорюється, а отже 
збільшується потреба в нових лексичних одиницях. Префікс «нано» стає надзвичайно популярним; лінгвісти вважають 
його «першою ластівкою» нової хвилі технізації, невід’ємної частини нанотехнологічного дискурсу [4, p.189]. Так званий 
нанопанк може розглядатись як піджанр кіберпанку. Його найяскравішим представником вважають американця Пола ді 
Філліпо з його роботою «Ribofunk». Наногори, нанодолини, наноморя і наноріки, заповнені наномонстрами стають вже не 
фантазією авторів, а фіксацією реальності, яку не можна побачити звичайними засобами [2, c. 10]. 

Висновки: В даній роботі досліджувались теоретичні основи існування жанру кіберпанк, його основні тематичні на-
прямки, мовні і стилістичні особливості його текстів. Центральною тематикою робіт у даному жанрі є взаємодія людини 
(або певних аспектів її буття) з віртуальним простором. Нами також досліджувались мовно-стилістичні особливості дано-
го жанру, серед яких ми виділили наступні: широке використання механістичних метафор, вербальне зображення тілес-
ності людини (повної або часткової), екстенсивне вживання неологізмів (більшість з яких утворена способом афіксації), 
вживання сухої, «механізованої» мови, використання коротких простих речень.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ «ДІЛОВА ГРА» ТА «КЕЙС-СТАДІ» ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-
СПРЯМОВАНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Стаття присвячена проблемам запровадження інноваційних технологій «ділова гра» та «кейс-стаді» у немов-
ному ВНЗ з метою розвитку професійно-спрямованої іншомовної комунікативної компетентності студентів.

Автор підтверджує ефективність залучення активних методів навчання (ділових ігор та кейсової методики) до 
навчального процесу у ЛДУФК (зокрема для підготовки фахівців галузі туризму та фізичної реабілітації); здійснює 
порівняльний аналіз зазначених методів, а також окреслює доцільність та оптимальність використання методів 
«кейс-стаді» та «ділова гра» на окремих етапах навчального процесу.

Ключові слова: інтерактивні методики навчання, ділова гра, кейсова методика, професійно-спрямована іншо-
мовна комунікативна компетентність студентів.

APPLICATION OF «BUSINESS GAME» AND «CASE STUDy» TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT 
Of cOMMuNicatiVe prOfeSSiON-aiMed fOreigN laNguage cOMpeteNce Of higher SchOOl 
StudeNtS

The article considers the issues of introduction of the innovative technologies like «business game» and «case study» 
to teaching foreign languages in nonlinguistic institutes of higher education for the purpose of developing foreign language 
communicative profession-aimed competence of the students. 

The author affirms the efficacy of «business game» and «case study» technologies for foreign languages teaching of the 
Lviv University of Physical Culture students specializing in tourism and physical therapy in particular. The article comprises 
a comparative analysis of the above mentioned methods and designates the appropriateness and efficiency of «business game» 
and «case study» technologies adaptation at certain stages of the educational process. 

Key words: interactive techniques of education, business game, case study, communicative profession-aimed foreign 
language competence of the students. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ «ДЕЛОВАЯ ИГРА» И «КЕЙС-СТАДИ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

В статье рассматриваются проблемы внедрения инновационных технологий «деловая игра» и «метод кейсов» 
в неязыковых ВУЗах с целью развития профессионально-направленной иноязычной коммуникативной компетентно-
сти студентов. 

Автор подтверждает эффективность применения активных методов обучения, таких как деловая игра и кей-
совая методика, в процессе языковой подготовки студентов ЛГУФК, специализирующихся в частности в сфере ту-
ризма и физической реабилитации. В статье осуществлен сравнительный анализ вышеуказанных методов, а также 
определены целесообразность и оптимальность их использования на отдельных этапах процесса обучения. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, деловая игра, кейсовая методика, профессионально-направ-
ленная иноязычная коммуникативная компетентность студентов.

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвиток України у загальному контексті Європейської інтеграції визна-

чається з орієнтацією на фундаментальні цінності світової культури. Вивчання іноземних мов стає невід’ємним компонен-
том освіти, а володіння англійською мовою – не лише показником високого культурного рівня особистості, а й запорукою 
її успішної професійної діяльності. 

Серед цілого ряду пріоритетних напрямків державної політики щодо розвитку вищої освіти нам хотілося б виокре-
мити особистісну орієнтацію вищої освіти, постійне підвищення якості освіти та запровадження освітніх інновацій та 
інформаційних технологій.

Актуальність дослідження. В українській педагогіці, викладанні іноземних мов зокрема, адаптовано, теоретично 
обґрунтовано і залучено до практики викладачів вищої школи широкий спектр інтерактивних технологій. Але, разом з 
тим, існує ряд чинників, які на даний момент заважають швидкому та ефективному впровадженню інтерактивних методів 
викладачами вищої школи. Насамперед, це відсутність спеціальної теоретичної та практичної підготовки саме для засто-
сування згаданих технологій, плутанина в поняттях та можлива їх підміна, коли інтерактивними називають традиційні 
методи навчання. Отже, нагальними потребами у використанні інтерактивного навчання в сучасній освіті є посилення 
теоретичних розробок із проблем зазначених технологій, осмислення їх структури, змісту, ролі у навчанні й вихованні, та 
покращення відповідної підготовки викладачів.

З огляду на це, завдання формування іншомовної комунікативної компетентності (ІКК) студентів немовних спеці-
альностей із використанням новітніх інтерактивних технологій набуло особливої актуальності й стало предметом наших 
наукових досліджень. 

Аналіз досліджень. Методика викладання іноземних мов у вищій школі завжди дуже чутливо реагувала на соціаль-
но-політичні, економічні та соціокультурні трансформації в суспільстві. Кожен із відомих методів в історії методики 
(перекладні методи: граматико- й лексико-перекладні, прямий і натуральні, сугестивний та змішані, сучасний метод ко-
мунікації) – свого часу вважалися новаторськими. Із кожним наступним витком суспільної свідомості, із кожним новим 
проривом науково-технічної революції змінюється соціальне замовлення щодо якості підготовки фахівців для потреб 
суспільства, а відтак зазнають змін і прийоми та методи підготовки випускників вищих навчальних закладів.

У Програмі з англійської мови для вищих навчальних закладів зазначено, що метою навчання іноземних мов у ВНЗ є 
оволодіння мовою як засобом комунікації, який сприяє розвитку у студентів здатності використовувати її як інструмент 
спілкування в умовах взаємодії у багатонаціональному і полікультурному просторі, та набуття професійно-спрямованої 
іншомовної компетентності для успішного виконання подальшої професійної діяльності [1].

У Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти визначено основні напрями професійної підготовки фахівців, 
що передбачають досягнення студентами немовних факультетів достатнього рівня ІКК у професійній сфері спілкування 
[2].

Розробкою прийомів та методів навчання англійської мови професійного спрямування (English for Specific Purposes) 
шляхом запровадження інтерактивних технологій займалися англійські та американські вчені С. П. Кесслер (C. Р. Kessler), 
Елліс (R. Ellis), В. Відоусон (W. Widdowson), І. Нейшн (I. Nation), Шмітт (N. Schmitt) та ін.

© Л. М. Гошовська, 2016



92 Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

Аналіз наукових праць вітчизняних методистів (В. Беспалька, М. Богомолової, Л. Уманського, О. Пометун, Л. Пиро-
женко, О. Саган, Н. Кучеренко, О. Тарнопольського, Н. Катрич та ін.) доводить, що проблеми інтерактивних технологій 
навчання іноземних мов, ефективності їх використання у ВНЗ не залишається поза увагою вітчизняних мовознавців. 

За словами вітчизняного вченого-методиста Олени Пометун, автора «Енциклопедії інтерактивного навчання», «вихід-
ною точкою проектування навчального середовища є психологічна природа того, хто навчається, а кінцевим продуктом 
– технологія навчання, яка забезпечує найкоротший шлях до досягнення мети» [3]. 

Проте у науково-методичній літературі ще досі немає єдиного підходу до визначення понять «інтерактивне навчання», 
«технологія активного навчання», «активні методи навчання», «інтерактивні технології навчання». Одні й ті самі поняття 
називають у різних джерелах технологіями, методами або прийомами [4]. 

Спільним для них однак є те, що за своєю природою ці терміни означають здатність взаємодіяти чи перебувати у ре-
жимі діалогу/ бесіди/полілогу. Отже, активне/інтерактивне навчання – це, перш за все і переважно, діалогове навчання, 
під час якого здійснюється взаємодія між викладачем та студентом, між двома і більше студентами (режим діалогу або 
полілогу: парна, групова, колективна робота).

Мета дослідження:
• підтвердити ефективність використання активних методів навчання (ділових ігор та кейсової методики) для форму-

вання ІКК студентів ЛДУФК (зокрема майбутніх фахівців галузі туризму та фізичної реабілітації);
• здійснити порівняльний аналіз методу «кейс-стаді» та «ділова гра» 
• окреслити доцільність та оптимальність використання методів «кейс-стаді» та «ділова гра» на окремих етапах на-

вчального процесу.
Методами дослідження послужили аналіз науково-методичних джерел з питань розробки і впровадження інтерактив-

них технологій, метод педагогічних спостережень, порівняльний метод.
Виклад основного матеріалу. Із числа новітніх методик та технологій викладання іноземних мов для студентів 

ЛДУФК ми надаємо перевагу інтерактивним, тобто тим, у які закладено розвиваючий потенціал: здатність розвивати у 
студентів нестандартне мислення, уміння відійти від стереотипів, збагачувати уяву та почуття, розвивати комунікативні 
вміння й навички, інтелектуальну, емоційну, мотиваційну та інші сфери особистості. 

Серед інтерактивних методів розвитку ІКК та навчання професійно-орієнтованого спілкування особливо активно ви-
користовуємо ділові ігри та метод «кейс-стаді» (Case Study) при навчанні англійської як іноземної студентів ІІ-ІІІ курсів 
факультету «фізичної реабілітації» і ділової англійської мови студентів ІІ-ІV курсів факультету «туризму».

Тенденція до професіоналізації викладання іноземних мов загалом реалізується у формуванні навичок спілкування за 
професійною тематикою. Однак, як свідчить практика, такий підхід не дозволяє повністю вирішувати завдання формуван-
ня умінь та навичок, необхідних студентові для вирішення проблем професійного змісту засобами іноземної мови. Тому 
формування ІКК, яке передбачає «накладання» іншомовних навичок на предметний зміст професії під час виконання про-
фесійних завдань вбачається як найбільш оптимальний підхід, у межах якого іншомовна підготовка майбутнього фахівця 
не формально, а змістовно буде спрямована на досягнення цієї мети [5]. Отже основна мета активних методів навчання 
іноземних мов – формування іншомовної комунікативної компетентності, а всі інші цілі (освітня, виховна, розвивальна) 
реалізуються у процесі здійснення цієї головної мети. 

До активних методів, що використовуються у практиці навчання іноземних мов, належать «аналіз ситуацій», ролеві та 
ділові ігри, «мозковий штурм», «кейс-стаді», дискусії, дебати, метод проектів, тренінги і т. ін.

У межах нашого дослідження зупинимося на найбільш ефективних, на нашу думку, активних методах навчання іно-
земних мов: діловій грі та методу кейсів. 

Важливим методичним принципом впровадження як методу кейсів, такі і ділових ігор є відповідність кейсової ситуа-
ції або теми гри навчальній програмі, що надає можливість студентам використовувати лексико-граматичний матеріал та 
термінологічний словник певної тематики. 

Ділова гра – це форма відтворення предметного і соціального змісту, професійної діяльності спеціаліста, моделювання 
відносин, характерних для певної професійної діяльності [6].

Основні відмінності ділової гри від інших інтерактивних методів навчання полягають, на думку К. Г. Макарової, у 
тому, що:

• ділова гра максимально наближено моделює умови проходження професійної діяльності, що має колективний 
 характер;

• діловій грі притаманна конфліктність ситуації;
• ділова гра вимагає взаємодії усіх учасників гри та виконання ними певних ролей [7]. 
Як засвідчив аналіз джерельної бази, «кейси» та їх застосування у вітчизняній методиці викладання ІМ, на відміну 

від ділових ігор, все ще перебувають на стадії еволюції. Один з розробників кейс-методу (методу «аналізу конкретних 
ситуацій», як його тлумачать методисти) англійський вчений П. Дейлі (P. Daly) наводить наступне визначення: «Це засіб, 
за допомогою якого аудиторії пропонується велика частка реальності. Вдалий кейс підтримує дискусію, спираючись на 
факти, що відповідають правдивим життєвим ситуаціям» [8]. 

О. Михайлова трактує «кейс» як метод і інструмент, за допомогою якого перед студентами постає частина реального 
життя, яка виникла в тій чи іншій сфері професійної діяльності, і яку треба опрацювати, щоби надати обґрунтоване управ-
лінське рішення [9]. Ми погоджуємося з більшістю дослідників, які трактують «кейс» як метод. 

На відміну від ділових ігор, які розглядаються нами як форма залучення студентів до інтерактивного спілкування, 
метод «кейс-стаді» позбавлений певних характерних ознак, притаманних діловим іграм, а саме: у ньому відсутня кон-
фліктність ситуації, він більш індивідуалізований і менш спрямований на колективне вирішення проблеми та не містить 
фази розігрування ролей. 

Сутність кейс-методу полягає у тому, щоби навчити студентів діяти мовними засобами у реальній професійно орієнто-
ваній ситуації, опис якої відображає практичну проблему і вимагає актуалізації комплексу засвоєних раніше певних знань 
як з іноземної мови, так і зі спеціальності. Бажано, щоб викладач підготував для студентів методичні вказівки, пояснив 
методичні кроки та технологію аналізу кейсу.

Метою кейс-методу є залучення студентів до такої ситуації, коли їм потрібно прийняти професійно вмотивоване рі-
шення, продіагностувати конкретну проблему та самостійно напрацювати шляхи її вирішення, використовуючи набутий 
досвід та знання. Студенти пропонують свої напрацювання, які згодом можуть стати предметом ділової гри або підґрун-
тям для подальших дискусій. 



93Серія «Філологічна». Випуск 62

Враховуючи фактор спорідненості кейсового методу та ділових ігор як за методикою розробки і проведення, так і за 
ефективністю впливу цих технологій на формування ІКК студентів, ми пропонуємо поєднувати кейс-стаді та ділову гру 
відповідно як метод і форму запровадження інтерактивних технологій до навчального процесу. Прикладом такого поєд-
нання є варіант, коли спеціально підготовлений кейс, опрацьований індивідуально кожним студентом з позицій власного 
бачення проблеми, представлений до уваги викладача або одногрупників, згодом використовується як засіб введення 
учасників до ділової гри, як свого роду «інтелектуальний проблемний фон ділової гри» [10]. У таких випадках, коли кейс 
«вмонтовується» до ділової гри як конкретної форми впровадження інтерактивного навчання, незайвим буде надання 
студентам групи усталених формул ділового спілкування для висловлення ними своєї думки, позиції, згоди / незгоди, по-
чатку /підтримки / завершення бесіди тощо.

Висновки. У результаті аналізу взаємодії кейс-методу та ділових ігор доходимо висновку, що ці інтерактивні техноло-
гії принципово близькі, синергетичні, а не антагоністичні за своєю природою, що в свою чергу створює оптимальні умови 
для їх поєднання у процесі професійно-орієнтованого навчання.

На нашу думку метод кейсу доцільно використовувати на етапі засвоєння та активізації навчального матеріалу (2-е 
– 3-є заняття циклу), коли студент на основі заданої ситуації кейсу самостійно аналізує проблему і шукає способи її 
розв’язання вже засвоєними мовленнєвими засобами з використанням набутих знань зі спеціальності. 

Ділову гру із залученням кейсових ситуації доцільно проводити на етапі закріплення та контролю опрацьованого на-
вчального матеріалу (4-е – 5-е заняття циклу), коли напрацьовані рішення кейсових ситуацій стають ніби спонукальними 
фрагментами ділового професійно-спрямованого спілкування. 

Застосування кейс-методу та ділової гри є особливо ефективним у випадку професійно-орієнтованого навчання іно-
земних мов з метою розвитку у студентів навичок осмислення реальних професійних ситуацій, вирішення яких відобра-
жає не лише практичну проблему, але й актуалізує певний комплекс знань іноземної мови та фахових знань.
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ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНЕ ПОРІВНЯННЯ В ПОЕЗІЇ ЕЗРИ ПАУНДА

У статті розглянуто особливості застосовування художньо-образного порівняння в поезіях Езри Паунда, зо-
крема виокремлено чотири семантичні моделі цієї стилістичної фігури мови, визначено кількісні та якісні аспекти 
їх використання у віршах поета. У результаті аналізу семантичного значення суб’єктів та об’єктів художньо-об-
разного порівняння встановлено, що в своїх поезіях Езра Паунд надає перевагу зіставленню неживих предметів.

Ключові слова: поезія, художнє-образне порівняння, суб’єкт порівняння, об’єкт порівняння.

SIMILE IN EZRA POUND’S POETRy
The paper looks at the use of the stylistic device of simile in the selection of poems written by the renowned American poet 

– Ezra Pound. The instances of the simile usage in the poems were analyzed and classified into different semantic models in 
accordance with the meaning of the subject and the object of comparison. As a result the four semantic models of simile were 
singled out and their qualitative and quantitative features were specified. It was determined in the research that the prevalent 
model of simile in the poems was the comparison of two inanimate objects. At the same time the second model of simile, the 
comparison of an animate being to an inanimate object, was found as less frequent as well as the third one where the two 
living beings were contrasted. The rarest found in the poems was, however, the fourth model of simile i.e. the comparison of 
an inanimate thing to an animate being. In addition the research revealed that Ezra Pound widely employed words denoting 
various natural phenomena in the function of objects of comparison amongst which the poet not once resorted to the lexeme 
«wind» to give diverse characteristics to the subjects of comparison.

Key words: poetry, simile, object of comparison, subject of comparison.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОЕ СРАВНЕНИЕ В ПОЭЗИИ ЭЗРЫ ПАУНДА
В статье рассмотрены особенности использования художественно-образного сравнения в стихах Эзры Паунда, 

в частности выделены четыре семантические модели этой стилистической фигуры речи, определены количествен-
ные и качественные аспекты их применения в стихах поэта. В результате анализа семантического значения субъ-
ектов и объектов художественно-образного сравнения установлено, что в своих стихах Эзра Паунд предпочитает 
сопоставление неживых предметов.

Ключевые слова: поэзия, художественно-образное сравнение, субъект сравнения, объект сравнения.
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Образний світ поезії це гармонія багатьох складових: емоційності, чуттєвості, символізму, загадковості, інтимності, 
краси тощо, який породжує поет, талановито використовуючи засоби мови. Мистецтво слова в поезії є надзвичайно значу-
щим для створення насправді сповненого сили, переконливого всеосяжного образу, що здатен вплинути на мозок і душу 
людини. Особлива роль у творенні образності поезії належить виражальним засобам мови, зокрема художньо-образному 
порівнянню. 

Метою цієї розвідки є проаналізувати використання стилістичної фігури мови – порівняння в поетичних творах Езри 
Паунда. У роботі порівняння трактується як «стилістична фігура, представлена різними синтаксичними конструкціями, 
що відображають мисленнєву операцію поєднання двох предметів, явищ, ситуацій, ознак на підставі їхнього уподібнення, 
установлення аналогій між ними» [6, с. 475]. 

Актуальність роботи визначається недостатністю вивчення поетичної творчості Езри Паунда в сучасному мовознав-
стві, зокрема аналізу мовних особливостей його лірики.

Зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями полягає в розвитку і поглибленню 
теоретичних і практичних засад лінгвістики тексту, а саме в дослідженні комунікативно-прагматичних аспектів функціо-
нування виражальних засобів мови в поетичних творах.

Порівняння вже неодноразово вивчалося в дослідницьких працях. Так, О. Ю. Грипас пише, що в системі мови «по-
няття «порівняння» або «компаративність» диференціюють як об’єкт граматики, лексикології, фразеології, стилістики на 
матеріалі різних мов. За останні десятиріччя опубліковано низку вагомих робіт, у яких розглядалися різні аспекти явища 
порівняння, запропоновано структурні та типологічні класифікації порівняльних конструкцій» [1, с. 296]. Аналіз останніх 
досліджень і публікацій підтверджує, що художнє порівняння досить широко вивчається на матеріалі різних мов [2; 3; 
5; 8 і ін.]. В англістиці порівняння як стилістична фігура було піддано науковому розгляду в працях О. В. Уарової [7],  
О. В. Харченко [10], Т. В. Череповської і М. Ф. Падури [11].

Так, вивчаючи дискурсивні стратегії інтерпретації стилістичного засобу порівняння на матеріалі художніх творів ан-
глійських письменників XIX – XX ст., О. В. Уарова виокремлює три когнітивні схеми стилістичного порівняння: «кон-
кретне конкретне», «конкретне абстрактне», «абстрактне конкретне». Найбільш використовуваною є конструкція є «кон-
кретне конкретне» [7]. 

Дослідники Т. В. Череповська і М. Ф. Падура, зіставляючи особливості художнього порівняння в англійській і укра-
їнській мовах, виявили, що в останній існує більше структурних типів порівнянь, на відміну від англійської, проте, в 
англійській налічується більше структурних форм компаративних епітетів, які автори також зараховують до художніх 
порівнянь [11].

У свою чергу, О. В. Харченко розрізняє в американському дискурсі комічного порівняння (simile) та зневажливе по-
рівняння (dissimile), де останнє полягає у тому, що адресант зрівнює два абсолютно різні предмета, які, зазвичай, ніколи 
не порівнюються, при цьому надається пояснення, яке є алогічним і переважно смішним за суттю. На думку дослідниці, 
до комічних порівнянь належать здебільшого авторські або оказіональні (дерогативні порівняння, пафосні порівняння 
іронічного характеру, змішані пафосно дерогативні порівняння [10, с. 207–208].

Незважаючи на те, що художнє порівняння вже було предметом уваги дослідників, його використання в поетичному 
тексті не отримало ґрунтовного розгляду в сучасному мовознавстві, а мовні та стилістичні особливості поетичної твор-
чості Езри Паунда мало вивченні в лінгвістичних працях сьогодення. Саме цим і зумовлена новизна представленого до-
слідження.

Методологічне або загальнонаукове значення роботи полягає в тому, що її результати сприятимуть поширенню знань 
стосовно мовних особливостей поетичної творчості Езри Паунда. 

Матеріалом дослідження стала збірка вибраних поезій Езри Паунда [4].
За своєю «онтологічною структурою порівняння обов’язково передбачає наявність як мінімум двох порівнюваних 

величин – суб’єкта та об’єкта порівняння, ознак, за якими воно здійснюється – параметрів, чи підстав, порівняння і на-
прямку, в якому здійснюється порівняння» [9, с. 71]. У зв’язку з цим, існує велика кількість класифікацій порівняння як 
стилістичного засобу. За А.П. Романченко [5], ми прослідкували семантичні типи або моделі порівняння, які ґрунтуються 
на тому, яке семантичне значення суб’єкта й об’єкта порівняння. 

Таким чином, класифікуючи за семантичним критерієм художньо-образні порівняння, ми виділили такі основні їх 
типи: неживе – неживе (31 вживань), живе – неживе (11 вживань), живе – живе (5 вживань) та неживе – живе (1 вживання). 

У процесі аналізу поезії, ми виявили, що серед найчастотніших порівнянь фігурують порівняння з семантичними від-
ношеннями неживе – неживе, як наприклад: «The words are as leaves / old brown in the spring time / Blowing they know not 
whither, seeking a song» чи «Memory faileth, as the lotus loved chimes» [4, c. 92]. 

У порівняннях такого типу суб’єктами зіставлення є дуже різнорідні лексеми: «arms», «days», «age», «harmonies», 
«sun», а об’єктами часто виступають природні явища (21 вживань), рослини (7 вживань), ландшафт (1). На нашу думку, 
паралелі саме з природними явищами використовувалися автором найчастіше, тому що їхні властивості мають найбільше 
різноманіття для перенесення ознак та увиразнення, для надання особливої експресивності порівнюваному предмету. На-
приклад, для одночасного зображення швидкоплинності часу і постійної боротьби в житті, автор використовує влучне по-
рівняння з краплями дощу під час негоди: «our days like rain drops in the sea surge fall» [4, c. 60]. Водночас автору вдається 
за допомогою того самого об’єкта порівняння створити відчуття неоднозначності та мінливості життя, того ж античного 
фатуму, яке зумовлене тим, що автор високо цінував надбання античності як літературної традиції: «as bright white drops 
upon a leaden sea, as drops that dream and gleam and falling catch» [4, c. 60].

Особливу увагу слід приділити зіставленням з вітром, як об’єктом порівняння, яке трапляється в досліджуваних по-
езіях достатньо часто. Зокрема, з 21 випадку, де природні явища є об’єктами порівняння, тільки «вітер» використовується 
автором 9 разів, очевидно підкреслюючи тяжіння автора до цієї стихії, а саме до її поривчасті, змінності, сили та різних 
атрибутів його прояву. Так, у поезії зіставлення з «вітром» вживаються переважно з позитивною конотацією перенесеного 
значення, як наприклад: «but his answer cometh as winds and died / as faint wind melody» [4, c. 110]. Водночас, вітру надають-
ся і полярні значення. В одному прикладі, він може передавати таку рису, як рвучкість, швидкість: «but where is our Lady 
Rosalind, fair as day and fleet as wind» [4, c. 122], а в іншому випадку він зображає ніжність та легкість: «that beareth thee, as 
doth the wind a rose» [4, c. 120]. Тут вітер отримує уособлення та його властивості стають дещо ідеалізовані. 

Порівняння з рослинами набуває іншого емоційного забарвлення, яке навіює сум та хаотичність, навіть ностальгію: 
«The words are as leaves / old brown in the spring time / Blowing they know not whither, seeking a song» [4, c. 232], «Broken our 
strength, yea as crushed reeds we fall» [4, c. 156]. В останньому прикладі Е. Паунд зображує те, що все підвладне основним 
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законам природи та, відповідно, має свій закономірний початок і кінець. Автор протиставляє протиборство та прирече-
ність в житті людини із законами змінності природи. 

Порівняння з ландшафтом «but surely no Myope, / Broad as all ocean and leanin’ mankin’ards » [4, c. 82] і використання 
поетом гіперболи допомагає увиразнити всю трагічність зображуваної ситуації. 

Менш вживаним типом порівнянь є модель з відношеннями живе – неживе (11 вживань). Суб’єктами таких порівнянь 
часто виступають особові займенники «I» (4 вживання) та «we» (3 вживання): «how are we borne apart / As little flames amid 
the dead coal dart» [4, c. 116] чи «For I am made as a naked blade» [4, c. 144]. Загалом живі істоти порівнюються з природ-
ними явищами (8 вживань), як у таких випадках: «I am gone as a red flame into the mist» [4, c. 90] або «But where is our Lady 
Rosalind / Fair as day and fleet as wind / Fair as dawn and fleet as wind» [4, c. 122]. У першому прикладі автор застосовує явно 
виражену експресію в порівнянні, де червоне полум’ям створює чіткий, яскравий образ в уяві читача, який контрастує з 
невиразністю та небуттям, яку влучно передає образ туману. 

Дещо менше поет використовує уподібнення істот до речей (3 вживання): «For I am made as a naked blade» [4, c. 144]. 
У наведеному прикладі Е. Паунд використовує образ оголеного леза задля зображення того, як людина відчуває свою 
силу, духовну міць і є готовою боротися за свої переконання та принципи. 

Зрідка використовуються й зіставлення на основі запахових відчуттів, як в порівнянні: «Fragrance of old sweet forgotten 
places, Smiles of dreamlit, flitby face / All perfume Arabsweet» [4, c. 174], де рядки поезії навіюють нам сум за моментами з 
минулого, змушують задуматись про швидкоплинність людського життя. Слова «fragrance» та «perfume Arabsweet» пере-
дають значення спогадів, відгуків з минулого, що час від часу переповнюють людину. 

Малопродуктивними типами в поезії Е. Паунда є зіставлення за моделями живе – живе (5 вживань) і неживе – живе 
(1 вживання). У першому випадку застосовано порівняння з історичною легендарною особою, Леді Годівою, яке додає 
виразності та урочистості події, зображуваній у вірші: «Deck the high road to thy feet / As were Godiva’s coming fated» [4, 
c. 176]. А в порівнянні «Fat Pierre / As a fool that mocketh his drue’s disdeign» [4, c. 78] автор зображує комічне, навіть 
дещо зневажливе ставлення до об’єкта порівняння, створюючи цим негативну конотацію. У наступному прикладі поет 
використовує стале порівняння з твариною, зокрема змією, що виразно передає гіперболізований образ, в якому почуття 
злості та мстивості спричинюють навіть божевілля: «what a sight you ha’ got o’ our innards, / mad as a hatter but surely no 
Myope» [4, c. 82]. 

Єдиним прикладом порівняння за моделлю неживе – живе в досліджуваній збірці вибраних поезій є порівняння 
«Mothour leadeth the dawn / As a maiden, holding her fingers / The rosy, slender fingers of the dawn» [4, c. 92], за допомогою 
якого поет додає відтінку невинності, ніжності та краси, та припускає, що будь яка гармонія та краса бере початок все ж 
таки з природи як основного образу, що проглядається в майже всіх поезіях Е. Паунда. 

Таким чином, простеживши використання художньо-образного порівняння в поезіях Езри Паунда, ми виявили, що 
поет віддає перевагу зрівнювати неживі предмети з неживими, а в якості об’єкта порівняння досить часто виступають 
природні явища.

Перспективу використання результатів дослідження ми вбачаємо в наукових дослідженнях мовностилістичних осо-
бливостей поезій Езри Паунда.
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У статті «Елементи просторічної лексики у мові прози Ю. Андруховича (на базі твору «Лексикон інтимних 
міст») розглянуто теоретичне підґрунтя просторічних одиниць української мови, представлено погляди різних уче-
них-мовознавців на це явище. 

Зроблено акцент на динамічні процеси у лексиці української мови, що найінтенсивніше відбувалися у мові засобів 
масової інформації та в художній літературі у час розпаду тоталітарної системи.
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Проілюстровано роль просторічних елементів у художньому творі, на основі мовлення персонажів як одного із 
засобів їх індивідуальної і соціальної характеристики, а також мови автора – для характеристики середовища, у 
якому відбуваються зображені події.

Подано специфіку дослідження та рецепції художнього тексту. З’ясовано, що художній текст є не лише тво-
рінням письменника, а й відображенням його особистості, думок, почуттів. За допомогою художнього твору роз-
крито мовну особистість автора. 

Запропоновано лексико-семантичні групи та кількісні характеристика вживання просторічних слів у творі на 
основі складеної картотеки. А також здійснено тематичну класифікацію частиномовної приналежності усіх плас-
тів просторічної лексики твору письменника. 

Ключові слова: просторічна лексика, художній текст, мова автора, лексико-семантична група

VERNACULAR ELEMENTS OF THE PROSE OF yURIy ANDRUKHOVyCH (BASED ON HIS «LEXICON OF 
THE INTIMATE CITIES»)

The article «Vernacular Elements of the Prose of Yuriy Andrukhovych (Based on His «Lexicon of the Intimate Cities»)» 
examines the theoretical basis of vernacular units of Ukrainian language, represents the views of various linguists on this 
phenomenon.

There is an emphasis on the dynamic processes in the vocabulary of the Ukrainian language, which were intensively tak-
ing place in the language of mass media and fiction during the collapse of the totalitarian system.

The role of vernacular elements in a work of fiction is illustrated, based on the speech of the characters as a means of 
their personal and social characteristics, as well as the language of the author – to characterize the background in which the 
depicted events occur.

The specificity of the study and reception of a literary text are given. It was found out that the literary text is not only the 
creation of the writer, but also a reflection of his personality, thoughts and feelings. The linguistic identity of the author is 
revealed with the help of the literary text.

A lexical-semantic groups and quantitative characteristics of use of vernacular words in the text based on compiled card 
index is presented. Also a thematic classification of all layers of vernacular lexicon and their belonging to a part of speech in 
the work of the writer is made.

Keywords: vernacular lexicon literary text, the language of the author, lexical-semantic group.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОСТОРЕЧНОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКЕ ПРОЗЫ Ю. АНДРУХОВИЧА (НА БАЗЕ ПРОИЗВЕ-
ДЕНИЯ «ЛЕКСИКОН ІНТИМНИХ МІСТ»)

В статье «Элементы просторечной лексики в языке прозы Ю. Андруховича (на базе произведения «Лексикон 
інтимних міст»). Рассматриваются основы просторечных единиц украинского язика, представляются взгляды раз-
ных учёных-языковедов на это явление. Сделан акцент на динамические процессы в лексике украинского языка, ко-
торый интенсивно отобразился в языке средств массовой информации и в художественной литературе во время 
распада тоталитарной системы. 

Иллюстрируется роль просторечных элементов в художественном произведении, на основе речи персонажей 
как одного из средств их индивидуальной и социальной характеристики, а также языке автора – для характе-
ристики среды, в которой происходят показанные события. Представляется специфика исследования и рецепции 
художественного текста. Выяснено, что художественный текст является не только сочинением писателя, но и 
отображением его личности, мыслей, чувств. С помощью художественного произведения раскрывается языковая 
особенность автора. 

Предлагаются лексико-семантические группы и количественная характеристика употребления просторечных 
слов в произведении на основе составленной картотеки. А также предоставляется тематическая классификация 
принадлежности у соответственным частят речи всех шаров просторечной лексики произведения писателя. 

Ключевые слова: просторечная лексика, художественный текст, речь автора, лексико-семантическая группа.

Важливе місце в художніх текстах займають просторічні слова і вирази. У дослідників немає однозначного ставлення 
до них, але вони існують в мові та завжди будуть невід’ємним елементом мовлення. Знайомство іноземців з цими словами 
та словосполученнями є необхідним для розуміння колориту мови, ментальності народу. Такі слова часто є визначальни-
ми індикаторами для розуміння мовлення певних категорій населення: сільських та міських жителів, старшого покоління 
та молоді, інтелігенції та робочого класу. 

Просторічні слова, вжиті у художньому тексті, дають також змогу більше дізнатися про письменника, його походжен-
ня, вік, рівень його освіченості та стиль письма. Варто зауважити, що різні покоління письменників по-різному ставляться 
до використання просторічних слів у творі: для модерністів та постмодерністів вони є більш характерними і значно по-
ширенішими, ніж для класиків, романтиків чи реалістів. Таким чином, ступінь використання письменником просторічної 
лексики у тексті дає змогу читачам визначити стиль письма та належність автора до того чи іншого угрупування. 

Отже, вивчення просторічної лексики на основі художнього тексту є необхідним та пізнавальним, дозволяє занурити-
ся в культуру народу, побачити емоції, характер та почуття людини, які виражаються через мовлення, навчитися вільно та 
невимушено спілкуватися з носіями мови.

Наше дослідження просторічної лексики у художньому тексті як навчального матеріалу для студентів-іноземців буде 
здійснюватися на основі прозового твору сучасного українського письменника Ю. Андруховича «Лексикон інтимних міст».

Просторічна лексика завжди була спірним і до кінця не визначеним питанням в українському мовознавстві. На сьогодніш-
ній день однозначного визначення просторіччя немає. Однак воно є невід’ємним елементом усної форми мови у неофіційному, 
побутовому, товариському спілкуванні. Живе розмовне мовлення завжди було основою для формування літературної мови.

Вивчення розмовної мови міста, яке привернуло увагу вітчизняних дослідників ще на початку ХХ ст., відбувалося 
в декілька етапів. Перший етап охоплює 20-ті роки і характеризується спробами реєстрації та опису окремих жаргонів  
(В. Жирмунський, С. Копорський, Б. Ларін, Б. Успенський, М. Фрідман, Ю. Шевельов та ін.). Під час другого етапу – 60-ті 
роки – вивчається розмовна літературна мова міста (Л. Булаховський, В. Виноградов, В. Іцкович, Л. Катлінська, Л. Щер-
ба та ін.). Для третього етапу – 70-80-ті роки – характерне вивчення живого розмовного мовлення в межах просторіччя. 
Четвертий етап – з 90-тих років до наших днів – характеризується розширенням структурних компонентів, зокрема ви-
вченням жаргонного аспекту як соціального диференціатора мови міста (Л. Масенко, В. Мокієнко, Т. Нікітіна, С. Ожегов, 
С. Пиркало, Л. Ставицька, Н. Шведова, А. Юнаковська та ін.). 

З кінця 90-тих років у мовознавстві відбулися зміни не лише щодо об’єкта досліджень, але й щодо параметрів дослі-
дження. Якщо раніше вчені в основному акцентували увагу на теоретичних питаннях та розглядали розмовне мовлення 
відповідно до літературної мови, то зараз увагу приділяють широкомасштабним описам «реального» побуту мови міста 
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[4, с. 26]. Такий підхід, суть якого полягає в тому, щоб на основі теоретичної бази представити систематичну методологію 
для вивчення соціальних діалектів міських варіантів мови, дає можливість широко проаналізувати те чи інше мовне явище 
як у межах окремої групи, так і в межах міста.

В українському мовознавстві немає однозначної думки щодо визначення просторіччя. Визначення просторіччя як не-
кодифікованого різновиду загальнонародної мови, який, не маючи територіальних або вузькосоціальних обмежень, разом 
з діалектами та жаргонами протистоїть розмовному стилю літературної мови. Це не виключає можливості використання 
стилістичного потенціалу просторіччя у художніх текстах. Для просторіччя характерна ненормативність, стилістична зни-
женість та загальнопоширеність. 

Науковець Л. Масенко вважає, що побутове мовлення має наддіалектний загальнонаціональний характер. Водночас 
до нього легко проникають елементи вузько локальних утворень – територіальних діалектів, а також соціолектів, жарго-
нів, арго. Жива мова щоденного спілкування належить до найбільш динамічних структур, що чутливо реагує на зміни в 
суспільно-політичному житті й культурі народу і характеризується найбільшою відкритістю для інновацій та змін. До-
слідниця зазначає, що в ході історичних обставин із сфер повсякденного спілкування в міських середовищах українську 
мову витіснила російська, а вимушене «злиття» писемної форми української мови з усною означало не що інше, як її 
наближення до загибелі. Динамічні процеси в лексиці української мови активізувалися в другій половині 1980-х років. 
Найінтенсивніше вони відбувалися в мові засобів масової інформації та в художній культурі. Проте сучасні проблеми у 
визначенні розмовного шару лексики спричинені не лише історичними особливостями формування української літера-
турної мови, а й її обмеженим використанням у міському середовищі. Російськомовна атмосфера українських міст блокує 
процеси утворення живих форм усного міського мовлення на базі своєї мови, що призводить до появи суржику [4, с. 58].

Отже, основною відмінністю діалекту та просторіччя є більше поширення та ширша соціальна база останнього, а 
також певна розмитість просторіччя в плані мовної норми (якщо розмовні слова не порушують мовної норми, то місце 
просторічної лексики лінгвісти бачать або за межами літературної мови, або на периферії літературного вжитку).

Досліджуючи художній текст Ю. Андруховича «Лексикон інтимних міст», виявлено надзвичайну різноманітність 
просторічних елементів. Письменник досить часто використовує такі слова, переважно з метою надати експресивності 
мовленню, увиразнити певного персонажа. Як відомо, мовлення є відображенням рівня освіченості та культури людини. 
Зважаючи на мовлення, часто робимо висновки про походження, освіту, манери, духовний світ людини. Письменник ви-
користовує це, щоб краще передати нам портрет певного персонажа, його головні риси. 

Зважаючи на велику кількість просторічних слів у тексті, усі слова поділено спершу на три основні пласти: 
1) жаргонну лексику (на основі словника «Український жаргон» Л. Ставицької);
2) загальну просторічну лексику (на основі Словника української мови в 11 томах з такими позначками, як: розм., 

фам., вульг., лайл., зневажл.);
3) авторські або не зафіксовані в словниках просторіччя.
За частинами мови усю жаргонну лексику, вжиту у тексті, можна поділити на 5 груп:
1. Іменники – 102 слова (табло, барига, доходяга, гаплик, забігайлівка, мобілка, совкізм, фізія, штука);
2. Дієслова – 27 слів (жлуктити, зависати, звалювати, лабати, перетерти, тусуватися, шарити);
3. Прикметники – 5 слів (блатний, крутий, прибацаний);
4. Дієприкметники – 2 слова (вгашений, переборзілий);
5. Прислівники – 1 слово (попсово).
За частинами мови загальну просторічну лексику, вжиту у тексті, ми поділили на 5 груп:
1. Іменники – 71 слово (ахінея, віршомаз, дуля, їдло, копняк, манатки, падлюка, рейвах, шмаркач);
2. Дієслова – 87 слів (бовкати, валандати, ганяти, крутитися, обмивати, потягувати, теревенити, шкіритися);
3. Прикметники – 6 слів (дурнуватий, патлатий, тлустий);
4. Дієприкметники – 4 слова (вицуплений, задрипаний, очманілий);
5. Прислівники – 3 слова (безвилазно, завиграшки, по-дурному).
За частинами авторські або не зафіксовані в словниках просторіччя, вжиті у тексті, ми поділили також на 5 груп:
1. Іменники – 50 слів (англ, барменка, відкат, джип, загашник, калаш, меска, пацана, фриц, червоне);
2. Дієслова – 30 слів (вламати, дригатися, зацінити, катуляти, повестися); 
3. Дієприкметники – 7 слів (закатруплений, наклацаний, покоцаний);
4. Прикметники – 4 слова (бандюцький, гіпівський, пияцький, лисоголовий);
5. Прислівники – 4 слова (бомбезно, босак, суперово, тягомотно).
Отже, найбільш представленими у тексті є просторіччя груп іменників (223) та дієслів (144). Мало представленими є 

прикметники (15 слів) та найменше дієприкметники (13 слів) та прислівники (8 слів).
Тематичну класифікацію здійснено у кожній з представлених частин мови в усіх пластах просторічної лексики. 
Парадигматичні відношення в лексико-семантичній системі – відношення між словами і групами слів на основі спіль-

ності або протилежності їх значень. Слова, як фонеми, морфеми та конструкції знаходяться між собою в різних опозиціях 
і об’єднуються в різні парадигми.

Найбільшим парадигматичним об’єднанням є лексико-семантичне поле – сукупність лексичних одиниць, які об’єднані 
спільністю змісту і відображають поняттєву, предметну або функціональну подібність позначуваних явищ [4, с.307]. Це 
слова, пов’язані з одним і тим же фрагментом дійсності. Лексико-семантичне поле характеризується зв’язком слів або їх 
окремих значень, системним характером цих зв’язків, що забезпечує безперервність смислового простору. Кожне поле – 
це своєрідна мозаїка слів, де кожне окреме слово має своє місце в лексико-семантичному просторі [2].

Лексико-семантичне поле має своє ядро і периферію. У ядрі містяться найважливіші слова, які пов’язані між собою 
сильними семантичними відношеннями й утворюють синонімічні, антонімічні і родо-видові групи [6, с. 87].

При включенні слова до складу лексико-семантичної групи (ЛСГ) прийнято враховувати його категоріальну прина-
лежність: одиниці ЛСГ повинні належати до однієї частини мови, «лексико-семантичні групи слів – слова, які належать 
до якої-небудь однієї частини мови» [7, с. 537].

Лексико-семантичні групи просторічних слів у творі
За тематичною характеристикою ми поділили усю просторічну лексику на такі групи:
1. ЛСГ «Назви людей» (барига, віршомаз, доходяга, кацап, лох, мудак, патлань, повія, сноб, телепень, фриц, шмаркач). 

Ця група представлена найбільшою кількістю слів (101). Це пояснюється тим, що найчастіше ми спілкуємося з людьми і 
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залежно від їхніх ознак та нашого ставлення до них ми придумуємо їм певні назви. Переважно це слова з негативною, а 
інколи й образливою оцінкою.

2. ЛСГ «Назви предметів, речей» (бабло, джип, калаш, манатки, мобілка, писулька, тачка, фотка). Ця група пред-
ставлена 32 словами. Переважно це спрощені назви того, що нас оточує. Ми використовуємо ці слова, щоб підкреслити 
простоту, невимушеність, розв’язність розмови.

3. ЛСГ «Назви абстрактних понять» (бомба, відкат, відраза, кайф, мат, попса, тусня, фішка). Ця група представлена 24 
словами. Переважно це молодіжні слова. 

4. ЛСГ «Назви станів та процесів» (вишкір, ґвалт, передоз, побоїсько, рекет, швендяння). Ця група представлена 14 
словами. Досить невелика кількість просторічних слів у цій групі пояснюється тим, що стани та процеси більше виража-
ються через дієслово.

5. ЛСГ «Назви споруд» (гуртяга, забігайлівка, пивнушка, універ, халупа, шантан). Ця група невелика, містить 14 слів. 
Переважно це спрощені назви або назви за ознаками, характеристикою (наприклад, гадючник – це певне місце з поганою 
репутацією, скупчення поганих людей).

6. ЛСГ «Назви їжі та напоїв» (водка, жуйка, їдло, наркота, самогон, шмурдяк). Ця група налічує 12 слів. Переважно це 
негативні, згрубілі назви алкогольних, наркотичних речовин, або розмовні назви певної їжі чи напоїв. 

7. ЛСГ «Назви частин тіла» (довбешка, животяра, морда, пузо, фізія). Ця група представлена лише 11 словами, але ав-
тор використовує їх досить часто. Переважно це згрубілі назви, часто з негативним та образливим відтінком. Також автор 
вживає лайливі, ненормативні слова на позначення частин тіла, але ми їх не вносили в перелік, оскільки досліджували 
лише просторічну лексику.

8. ЛСГ «Назви місць, місцевостей» (Гермашка, загашник, Франик). Ця група налічує лише 7 слів. Автор використовує 
такі слова нечасто. Переважно це спрощені назви, якщо стосується власних назв (Пітер, Франик), або ж розмовні слова 
(город, загашник).

9. ЛСГ «Назви способів зв’язку» (есемес, інет, мейл, меска). Ця група налічує лише 5 слів, вони запозичені, але ак-
тивно використовуються у молодіжному слензі, особливо в теперішній час розвитку мобільних та інтернет-технологій. 

10. ЛСГ «Дії, пов’язані з певним процесом» (відкараскатись, зависати, затаритися, здохнути, ламатися, наквецяти, об-
нишпорити, позжирати, розгаратати, сплавити, тусуватися, фоткати, школити). Ця група представлена найбільшою кіль-
кістю слів серед дієслів (60) і виражає досить різні дії, які важко виділити в окремі групи. Слова у цій групі також дуже 
різні: з відтінком згрубілості (завалити, послати, спаскудити), молодіжний сленг (везти, зависати, закадити, затаритися, 
змахувати, повестися, тусуватися), слова з переносним значенням (винюхувати, застукати, залетіти, начхати, обмивати, 
сплавити, штовхнути).

11. ЛСГ «Дії, пов’язані з рухом/нерухомістю» (валандати, волочитися, запхатися, метлятися, пензлювати, стовбичити, 
соватися, трястися, швендяти). Ця група налічує 39 слова. Автор використовує такі слова досить часто, переважно вони 
мають згрубілий чи негативний відтінок, іноді вживаються в переносному значенні (висиджувати – сидіти, дригатися – 
танцювати, тарабанити – везти). Варто зазначити, що такі просторічні дієслова допомагають увиразнити текст, передати 
всі відтінки певного значення слова, а також роблять висловлювання емоційним і темпераментним.

12. ЛСГ «Дії, пов’язані з вживанням чогось» (бахнути, видудлити, напихатися, потягувати, цмулити). Ця група пред-
ставлена 15 словами, вжитими з експресивною метою, для увиразнення образу певного персонажа. 

13. ЛСГ «Дії, пов’язані з говорінням» (бовкнути, верещати, огризатися, промимрити, теревеніти). Ця група налічує 8 
слів. У тексті вони вживаються нечасто, переважно зі згрубілим (варнякати, визвірятися) чи переносним значенням (пере-
тирати – обговорювати, процідити – сказати крізь зуби).

14. ЛСГ «Дії, пов’язані з емоціями сміх/плач» (іржати, ревіти, реготати, рюмсати, хнипати, шкіритися). Ця група пред-
ставлена 8 словами, які використовуються переважно з негативним відтінком, коли автор хоче підкреслити недоречність 
вияву тієї чи іншої емоції в певних обставинах.

15. ЛСГ «Дії, пов’язані з розумом» (второпати, звихнутися, шарити). Ця група містить 5 слів, переважно молодіжних, 
які вживаються в тексті для експресивності (зацінити, пошизіти, проколотися).

16. ЛСГ «Дії, пов’язані з зором» (витріщатися, дірявити, свердлити). Ця група представлена 4 словами. Переважно ці 
слова вживаються, щоб підкреслити емоційність (дірявити, свердлити).

17. ЛСГ «Дії, пов’язані з грою, співом» (відбабахати, лабати). Ця група має лише 4 слова, які рідко вживаються у тек-
сті, переважно вони мають переносне значення (відбабахати – відіграти, наярювати – награвати).

18. ЛСГ «Зовнішній вигляд чогось» (вичовганий, задрипаний, покоцаний) – включає в себе 3 слова, які переважно не-
гативно характеризують зовнішній вигляд певних речей чи предметів.

19. ЛСГ «Стан людини» (вгашений, зомбований, нарізаний) – містить 7 слів, переважно з негативною характерис-
тикою внутрішнього стану, деякі дієприкметники поєднують і зовнішні, і внутрішні властивості (наприклад, слова, які 
описують мертву людину: закатруплений).

20. ЛСГ «Інші» (наклацаний, прострочений) – включає 2 слова, які мають різні значення і не підпадають під певну групу.
21. ЛСГ «Характеристика зовнішнього вигляду людини» (патлатий, тлустий) містить 5 слів.
22. ЛСГ «Характеристика внутрішнього світу людини» (блатний, дурнуватий, клятий, прибацаний) містить 4 слова, 

вживаються для підкреслення негативних рис, мають образливий відтінок.
23. ЛСГ «Ознаки за відношенням» включає в себе лише 3 слова (бандюцький, гіпівський, пияцький), які виражають 

різні відношення.
24. ЛСГ «Ознаки дії» у тексті виявлено 8 слів (бомбезно, завиграшки, по-дурному, суперово, тягомотно). 
Отже, дослідження зроблено на основі твору «Лексикон інтимних міст». Цей твір був обраний не випадково, а через 

його цікавість і популярність серед молоді. Творчість Ю. Андруховича є досить складною для розуміння іншомовними 
студентами, адже у його творах дуже багато національного, зрозумілого лише українцям, значне місце посідають автор-
ські новотвори. 

Об’єктом дослідження була просторічна лексика твору Ю. Андруховча. Автор досить часто використовує такі слова і 
вони несуть певне емоційно-стилістичне навантаження у тексті. Ми вирішили, що неоднозначна специфіка такої лексики 
потребує детального дослідження та опрацювання. 

Значну увагу приділено дослідженню художнього тексту як навчального матеріалу для іншомовної аудиторії, визна-
чено основні причини звернення до художньої літератури в процесі мови: художній текст – багате джерело країнознавчої 
інформації; впливає на почуття та емоції, формує естетичний смак; розвиває мовне чуття і образність мовлення. 
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Також з’ясовано роль просторічних елементів у художньому творі. Переважно просторічна лексика залучається в 
мову персонажів як один із засобів їх індивідуальної і соціальної характеристики, а також у мову автора – для характе-
ристики середовища, у якому відбуваються зображені події. Розквіт творчості Ю. Андруховича припав на 90-ті роки ХХ 
століття, які характеризуються появою таких понять, як свобода, самостійність, незалежність, проявляється приспана 
індивідуальність особистості, право на власну думку і спосіб її вираження, нове бачення світу і людського середовища, 
що вплинуло і на творчих особистостей.
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РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ

Стаття присвячена проблемі формування комунікативної компетентності у студентів технічних внз, що має 
на меті створення під час занять необхідного штучного клімату, котрий спонукатиме студентів реалізовувати 
комунікацію відповідно до заданих тем. Створення сприятливого для комунікації психологічного клімату є ключовим 
завданням при проведенні занять з іноземної мови. Комуніканти під час мовного спілкування мають досягати мети, 
тому сам процес комунікації може бути представлений як вид діяльності, котрий в свою чергу потребує виконання 
певних актів, котрі представлено в даній статті, а практичне заняття має відповідати вимогам встановленими 
для реалізації успішної комунікації.

Ключові слова: комунікативна компетентність, комунікація, мовна компетентність, мовленнєва компетент-
ність, стратегічна компетентність, соціокультурна та соціолінгвістична компетентність, дискурсивна компе-
тентність.

deVelOpMeNt Of fOreigN laNguauge cOMMuNicatiVe cOMpeteNce Of techNical higher 
SchhOOl StudeNtS

The article deals with the definition of communicative competence, its structure and ways of its development and realiza-
tion during foreign language classes forming skills and abilities for further communication with native speakers.

Creation of a favorable psychological climate for implementing acts of communication and achieving foreign language 
communicative competence at such a level, that the skills and knowledge acquired during the training are adequately imple-
mented in a natural language environment with native speakers, is the key aim of any practical training in a foreign language. 
In order to achieve partners’ communicative goals, the text content, its linguistics form or expression are not the only leading 
factors. Communication as an activity is a system of elementary acts. Each act is defined by the subject that is the initiator 
of communication, the rules which the communication follows; the goals that participants should achieve in the process of 
communication; and the situation in which participants interact. In order to make a successful act of communication a person 
must carry out a specific number of actions. The steps, presented in the paper, must be used for students’ training in order to 
create an on-the-spot communication in artificial verbal environment which is pretty close to the real one. 

Key words: communicative competence, communication, strategic competence, language competence, speech compe-
tence, discource competence, sociocultural and sociolinguistic competence.

РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Статья посвящена проблеме формирования коммуникативной компетентности студентов технических вузов, 

целью которой является создание на занятиях необходимого искусственного климата, который будет побуждать 
студентов реализовывать коммуникацию в соответствии с заданными темами. Создание благоприятного для ком-
муникации психологического климата является ключевой задачей при проведении занятий по иностранному языку. 
Коммуниканты во время речевого общения должны достигать поставленной цели, поэтому сам процесс коммуни-
кации может быть представлен как вид деятельности, который в свою очередь требует выполнения определенных 
актов, которые представлены в данной статье. Само практическое занятие должно соответствовать требова-
ниям установленным для реализации успешной коммуникации.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникация, языковая компетентность, речевая ком-
петентность, стратегическая компетентность, социокультурная и социолингвистическая компетентность, ди-
скурсивная компетентность.

Одним із завдань українських педагогів, психологів та лінгвістів є створення найефективніших методів навчання мові 
з чітко вираженою комунікативною спрямованістю. Комунікативна спрямованість навчання перебуває протягом останніх 
десятиліть у центрі уваги педагогічної та методичної науки. 

Основним завданням у навчанні іноземним мовам є розвиток таких здібностей студентів, які б спонукали до викорис-
тання іноземної мови як інструмента в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Ця мета передбачає взаємопов’язаний 
комунікативний і соціокультурний розвиток студентів засобами іноземної мови для їх підготовки та досягнення ними 
такого рівня комунікативної компетентності, який був би достатнім для здійснення спілкування у певних комунікативних 
сферах. 
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Мета публікації полягає у викладенні наукових принципів необхідних до застосування під час проведення занять з 
іноземної мови задля підвищення якості формування професійно компетентної особистості, однією зі складових котрої, 
відповідно до сучасних вимог, які висуваються до фахівця, є високий рівень іншомовної комунікативної компетентності, 
особливо в межах фахової обізнаності. Саме цей факт спонукає надати великої уваги формуванню саме іншомовної фахової 
комунікативної компетентності у студентів вищих технічних закладів, що саме й підтверджує актуальність обраної теми.

Компетентісний підхід у навчанні мов не є досить новим і постійно вдосконалюється, але у разі його успішної реалі-
зації, є засобом забезпечення студентів корисними знаннями, необхідними для успішного досягнення цілей в реальних 
життєвих умовах, при цьому комунікативна компетентність розглядається як комплекс компетенцій: мовленнєвої, мовної, 
дискурсивної, соціокультурної, соціолінгвістичної та стратегічної. 

Мовна діяльність вивчалася такими відомими вченими як А. А. Леонтьев і Л. С. Виготський. Окремі аспекти мовного 
спілкування були предметом аналізу лінгвістів при дослідженні мови і таких його елементів як дискурс і текст. Певне 
розуміння проблем мовного спілкування є складовою частиною лінгвістичних концепцій М. М. Бахтіна, Н. Н. Хомського, 
Л. В. Щерби.

Мова – це нормалізована система звуків, морфем, слів і правил їх з’єднання на морфологічному, синтаксичному, 
семантичному і логічному рівнях, тобто система знаків, є основним засобом спілкування членів даного людського колек-
тиву, засобом переробки і передачі інформації від покоління до покоління. Мовлення – це процес застосування мови при 
спілкуванні. Мова, як система, виключно суспільне явище, вона постійна, має нормативний характер і зобов’язує кожно-
го, хто нею користується, підкорятися її законам. Мова – індивідуальна, динамічна, ситуативно зумовлена. Мова є самим 
універсальним засобом комунікації, оскільки при передачі інформації за допомогою мовних знаків сенс повідомлення 
втрачається найменше. Мовне спілкування – це вмотивований живий процес взаємодії між учасниками комунікації, який 
спрямований на реалізацію конкретної життєвої цільової установки, протікає на основі зворотнього зв’язку в конкретних 
видах мовленнєвої діяльності. Воно органічно включається в інші види діяльності людини (трудову, громадську, пізна-
вальну і т.д.). Мовне спілкування, як правило, здійснюється між декількома особами, кожна з яких є носієм активності 
і передбачає її в своїх співрозмовників. Мовне спілкування обопільне. Як і кожна соціальна активність людини – свідо-
ме і цілеспрямоване. Найголовніша функція мови – комунікація. Комунікативна здатність людини грунтується на таких 
компетенціях, як: мовленнєва (розуміння, говоріння, письмо); мовна (знання фонетики, орфографії, лексики, граматики); 
дискурсивна (комунікативні вміння, пов’язані з умовами реалізації окремих мовних функцій із застосуванням адекватних 
мовних моделей – зразків); соціокультурна і соціолінгвістична (знання, вміння використовувати в спілкуванні і пізнання 
іншомовних соціокультурних і соціолінгвістичних реалій); стратегічна (розвиток здатності учнів до самостійного навчан-
ня і самовдосконалення, бажання спілкуватися, слухати, розуміти інших, адекватної оцінки і самооцінки).

Розвиток вищевказаних здібностей формує необхідного рівня комунікативну компетентність, реалізація якої є осно-
вною метою навчання іноземним мовам в їх використанні як інструменту в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. 
Ця мета передбачає взаємозалежний комунікативний і соціокультурний розвиток студентів вищих навчальних технічних 
закладів засобами іноземної мови для підготовки їх до досягнення такого рівня комунікативної компетентності, який був 
би достатнім для спілкування в певних комунікативних сферах, а особливо при вирішенні професійних та наукових задач. 
Комунікативна компетентність – це сукупність мовної, мовленнєвої, дискурсивної, соціокультурної, соціолінгвістичної 
та стратегічної компетенцій.

Мовна компетенція (language competence) інтеграційна, включає мовні знання (лексичні, граматичні, фонетичні та 
орфографічні), відповідні навички. Знання лише мовного матеріалу не забезпечує формування мовленнєвих умінь, сту-
денти мають окрім отримання відповідних мовних знань, набути конкретні мовні навички для створення і розпізнавання 
інформації.

Мовленєва компетенція (speech competence) ґрунтується на чотирьох видах компетенцій: в аудіюванні, говорінні, чи-
танні та письмі. Мовні навички є складовою частиною мовленнєвих умінь. Слід зазначити, що компетенція в говорінні 
включає компетенцію діалогічного та монологічного мовлення, отже необхідно формувати у студентів уміння користува-
тися обома видами мовлення. Лексична компетенція включає лексичні знання і мовленнєві лексичні навички, граматична 
– граматичні знання і мовленнєві граматичні навички; фонологічна – фонетичні знання та мовні слухо – вимовні навички.

Дискурсивна компетенція (discource competence) включає комунікативні вміння, пов’язані з умовами реалізації окре-
мих мовних функцій із застосуванням адекватних мовних моделей – зразків. Це – здатність керувати промовою і структу-
рувати її за допомогою тематичної організації, зв’язності, логічної організації, стилю та риторичної ефективності.

Соціокультурна та соціолінгвістичних компетенції (sociocultural and sociolinguistic competence) – це знання, вміння ви-
користовувати в спілкуванні та пізнанні іншомовні соціокультурні і соціолінгвістичні реалії. У свою чергу, соціокультур-
ну компетенцію можна розділити на країнознавчу компетенцію, тобто знання про культуру країни мови, що вивчається 
(знання історії, географії, економіки, державного устрою, традицій) і лінгвокраїнознавчу компетенцію. Остання перед-
бачає володіння особливостями мовних і немовних особливостей (тобто міміка, жести) поведінки носіїв мови в певних 
ситуаціях спілкування. Іншими словами, сформованість в учнів цілісної системи уявлень про національно – культурні 
особливості країни, що дозволяє асоціювати інформацію, яку асоціює і сам носій мови, з мовною одиницею і, таким чи-
ном, досягти мети – повноцінного розуміння в процесі комунікації.

Стратегічна компетенція (strategic competence) передбачає вміння вибирати ефективні стратегії для вирішення комуні-
кативних завдань; розвиток здатності студентів до самостійного навчання та самовдосконалення, бажання спілкуватися, 
слухати і розуміти інших, планувати навчальний процес, вміти давати адекватну оцінку і самооцінку.

На думку Р. Т. Белла, комунікативна компетентність – це не вроджена здатність, а здатність, яка формується у вза-
ємодії людини з соціальним середовищем, в процесі придбання ним соціально-комунікативного досвіду. Студент на-
буває комунікативний досвід тільки в процесі спілкування під час занять. Одиницею організації навчального матеріалу 
і навчального процесу є ситуація, розглянута в широкому соціокультурному контексті, тобто з включенням елементів, 
що дозволяють створити умови для залучення студентів до культури країни, мова якої вивчається, до психології її носія. 
Спілкування, як правило, проходить у безпосередньому контакті учасників, які штучно занурюються в умови, в яких від-
бувається комунікація. Мовні ситуації, а також комунікативно-ситуативні завдання дозволяють впливати на формування 
висловлювань, стимулюють учнів до створення текстів, викликають у них потребу в висловлюванні. При цьому під ко-
мунікативно-мовною ситуацією мається на увазі динамічна система взаємодіючих конкретних факторів об’єктивного та 
суб’єктивного планів, які, як стверджує В. Л. Скалкін, стимулюють людину до мовного спілкування і визначають його 
поведінку в межах одного акту спілкування. Основною метою навчання є створення таких комунікативних ситуацій, які 
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спонукають до мови. Комунікативна ситуація – це ситуація мовного спілкування двох і більше людей, що представляє 
собою чітку структуру з наступними складовими: адресант; адресат; відносини між адресантом та адресатом і пов’язана з 
цим тональність спілкування (офіційна – нейтральна – дружня); мета спілкування; засоби спілкування (мова або його під-
система – діалект, стиль, а також невербальні засоби – міміка, жести); спосіб спілкування (усний / письмовий, контактний 
/ дистанційний); місце спілкування. Всі ці складові є ситуативними змінними. Зміна значень кожної з цих змінних при-
зводить до зміни комунікативної ситуації і, відповідно, до варіювання засобів, що використовуються учасниками ситуації, 
і їх комунікативної поведінки в цілому. Спілкуючись на заняттях, студнт повинен визначити свою комунікативну мету. 
Грунтуючись на цьому, він вибирає тему і тип дискурсу. Також, в залежності від того, з ким він спілкується і в якій ситу-
ації (офіційній, неофіційній, дружній), визначити зміст і мовну форму тексту. Що стосується слухача, то він також, перш 
за все повинен зорієнтуватися в ситуації і повинен спробувати визначити комунікативну мету мовця. Тільки в такому ви-
падку розуміння змісту буде повноцінним, і слухач зможе адекватно реагувати на мета мовця.

Головним в акті спілкування є не зміст тексту, не його мовна форма, а вираз і досягнення комунікативних цілей парт-
нерів. Спілкування як діяльність являє собою систему елементарних актів. Кожен акт визначається: суб’єктом – ініціато-
ром спілкування; суб’єктом, якому адресована ініціатива; нормами, згідно з якими організовується спілкування; цілями, 
які учасники ставлять для досягнення в процесі спілкування; ситуацією, в якій здійснюється взаємодія. Для того щоб здій-
снити успішний акт спілкування, студент повинен здійснити певний перелік дій, які можна визначити наступним чином:

• суб’єкт спілкування повинен увійти в комунікативну ситуацію;
• суб’єкт спілкування оцінює характер комунікативної ситуації (сприятлива, несприятлива і т.п.) і орієнтується в ній;
• суб’єкт спілкування вибирає іншого суб’єкта для можливої взаємодії;
• постановка комунікативного завдання, що випливає з особливостей ситуації спілкування;
• підхід до суб’єкта взаємодії;
• суб’єкт-ініціатор привертає увагу суб’єкта – партнера;
• оцінка емоційно – психологічного стану суб’єкта-партнера і виявлення ступеню його готовності до взаємодії;
• суб’єкт-ініціатор налаштовується на емоційно – психологічний стан суб’єкта – партнера;
• вирівнювання емоційно-психологічних станів учасників спілкування, формування загального емоційного фону;
• комунікативний вплив суб’єкта-ініціатора на суб’єкта-партнера;
• суб’єкт-ініціатор оцінює реакцію суб’єкта-партнера на взаємодію і стимулює «хід – відповідь»;
• здійснення «ходу-відповіді ‘’суб’єктом-партнером по спілкуванню. 
Аналіз лінгвістичних та психологічних концепцій мовленнєвого спілкування дозволяє зробити висновок, що не бу-

дучи фактором, ситуація спілкування здійснює на комуніканта вагомий вплив. Ця залежність враховується у навчанні, 
де важливим прийомом є навчальна комунікативна ситуація. У реальному процесі спілкування комунікативні ситуації 
виникають, як правило, самі собою. Це так звані природні ситуації. Викладачі спеціально під час занять створюють штуч-
но комунікативні ситуації, моделюючи природні. Спеціально створені (або штучні) комунікативні ситуації потребують 
певної деталізації зовнішніх обставин та умов, в яких має місце діалогічне спілкування; наявність вербального стимулу; 
визначення ролей, в яких комуніканти виступатимуть; стосунків між ними тощо. Наближення процесу навчання до потреб 
комунікації можливо тільки при організації матеріалу не навколо «розмовних» тем і «граматичних явищ», а навколо мов-
них задач, навколо функцій. Засвоївши матеріал для виконання однієї мовної задачі, студент набуває навичок володіння 
одним із механізмів загальної системи промови і може брати участь у спілкуванні. Просуваючись в оволодінні системою 
промови (за рахунок розширення сфер спілкування) студент на кожній ділянці процесу навчання може почувати себе 
компетентним мовним партнером, хоча й з усвідомленням необхідості удосконалення.

З цих названих дій і складається акт спілкування. Тому метою будь-якого практичного заняття з іноземної мови по-
винно бути створення сприятливого психологічного клімату для реалізації актів комунікації і досягнення розвитку іншо-
мовної комунікативної компетенції на такому рівні, щоб навички і знання, отримані в процесі навчання, були адекватно 
реалізовані в природному мовному середовищі з носіями мови, що, в свою чергу, є запорукою успішного забезпечення 
діалогу культур.

Викладені в статті матеріали будуть використані в подальших практичних методичних розробках, спрямованих на 
розвиток іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних вишів з метою покращення їх рівня знань з іно-
земної мови та реалізації набутих знань, вмінь та навичок під час практичних занять в поза аудиторному професійному та 
науковому спілкуванні, що є основною задачею формування конкурентоспроможного фахівця на ринку праці сьогодення.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ІМЕН  
У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ

У статті досліджено постмодерністський художній дискурс як особливий смисловий осередок прецедентних 
імен; розглянуто специфіку функціонування прецедентних імен у постмодерністському художньому дискурсі в кон-
тексті лінгвосеміотичних досліджень; окреслено роль прецедентних імен в організації структурної цілісності по-
стмодерністських художніх текстів; визначено інтенції авторського звернення до прецедентних імен; виявлено 

© С. О. Гурбанська, 2016



102 Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

особливості вживання прецедентних імен крізь призму авторської свідомості, зокрема визначено їхню роль в інди-
відуально-авторській творчій концепції.

Ключові слова: постмодернізм, постмодерністський художній текст, інтертекстуальність, прецедентне ім’я.

peculiaritieS Of precedeNt NaMeS fuNctiONiNg iN pOStMOderN WOrKS Of fictiON 
In this article postmodern literary discourse as a peculiar semantic cell of precedent names is studied; specific features of 

precedent names functioning in postmodern literary discourse in the context of linguo-semiotic studies are viewed; the role of 
precedent names in the structural unity organization of postmodern works of fiction is outlined; the author’s intentions of ap-
pealing to precedent names are defined; peculiarities of precedent names use through the prism of the author’s consciousness 
are identified, specifically their role in individual author’s creative conception is highlighted.

Postmodern literary discourse as a unique phenomenon of national and world culture is marked by intertextuality in all 
its possible manifestations. Intertextuality is a text category which occupies one of central places among other categories of 
the text. It modifies works of fiction presentation as homogeneous structures, offering their understanding as heterogeneous 
structures in exchange, and describes literary texts by refusal from the focus on originality. 

Postmodern works of fiction operate in a particular linguocultural area – in semiosphere of national and world culture. 
Writers of postmodern literature refer to the fund of existing texts and create new texts, in which pretexts are transcoded. Post-
modern literary discourse is studied through various intertextual connections which provide the unity of the literary text linguistic 
structure, and postmodernism itself exempts the artistic text from overtext determinants, tagging it with an autonomous status. 

Key words: postmodernism, postmodern work of fiction, intertextuality, precedent name.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИМЕН В ПОСТМОДЕРНИСТСКИХ ХУДО-
ЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ

В статье исследован постмодернистский художественный дискурс как особое смысловое средоточие преце-
дентных имен; рассмотрена специфика функционирования прецедентных имен в постмодернистском художест-
венном дискурсе в контексте лингвосемиотических исследований; обрисована роль прецедентных имен в организа-
ции структурной целостности постмодернистских художественных текстов; определены интенции авторского 
обращения к прецедентным именам; установлены особенности употребления прецедентных имен сквозь призму 
авторского сознания, в частности определена их роль в индивидуально-авторской творческой концепции.

Ключевые слова: постмодернизм, постмодернистский художественный текст, интертекстуальность, преце-
дентное имя.

Прецедентні імена відіграють важливу роль в організації структурної цілісності постмодерністських художніх текстів, 
тому під час лінгвістичного аналізу останніх необхідно звертати особливу увагу на художній антропонімікон у лінгвокуль-
турологічній представленості. Наділені властивістю унікальної референції, власні імена викликають виняткове наукове 
зацікавлення у дослідженні художньої творчості письменників-постмодерністів і потребують поглиблених коментарів.

Наразі спостерігається наукова зацікавленість лінгвістичної спільноти до когнітивно-комунікативного аналізу тек-
стової комунікації у річищі впливу постмодернізму на сучасну постіндустріальну комунікативну культуру, виражену в 
естетиці художнього мовлення [2; 6; 7; 9]. Художня література постмодернізму позначена «невипадковістю» кожного 
уживаного елемента, логічно обдуманою та ретельно спланованою організацією матеріалу [9, с. 239]. З’ясуванню спе-
цифіки функціонування прецедентних імен у постмодерністському художньому дискурсі присвячено незначну кількість 
робіт, тому необхідними є подальші наукові пошуки, зорієнтовані на вивчення особливостей вживання прецедентних імен 
крізь призму авторської свідомості, зокрема визначення їхньої ролі в індивідуально-авторській творчій концепції.

Постмодерністські художні тексти характеризуються великою кількістю виразних прецедентних імен: уведення до 
структури художніх текстів імен, прізвищ, прізвиськ видатних історичних постатей, біблійних і міфологічних персонажів, 
письменників попередніх епох і героїв їхніх творів та ін. позначене глибинними смислами, зокрема накладанням відбитку 
на долі літературних персонажів і на розвиток сюжетних ліній художніх текстів у цілому. 

Звернення авторів до прецедентних імен на початку сприйняття може бути не зовсім зрозумілим для реципієнтів, про-
те прояснюється під час осягнення авторських інтенцій. Наділяючи своїх героїв іменами, прізвищами та прізвиськами, 
письменники позначають у такий спосіб риси їхніх характерів і вносять додаткові смисли в образи. Часто прецедентні 
імена можуть краще охарактеризувати героїв, аніж їхні вчинки чи мовлення. 

1. Прецедентні імена письменників (літературних попередників постмодерністів).
У структурі англійського художнього тексту знаходять відображення біографічні дані В. Шекспіра. Ідеї, образи й 

сюжети творів цього видатного письменника стали невід’ємною частиною не лише англійської, але й усієї світової куль-
тури. Головна дія роману А. Картер «Wise Children» розгортається 23 квітня. Саме в цей день героїня Дора Чанс відверто 
ділиться своїми спогадами, тримаючи читацьку аудиторію в напрузі від початку до останніх рядків роману. Це особливий 
день у світовій художній літературі – день народження і смерті В. Шекспіра. У постмодерністському художньому тексті 
це і день народження персонажів – Дори і Нори, яким виповнюється по 75 років, а також Мельхіора і Переґріна – їхніх 
батька і дядька, котрі відзначають сторіччя: ‘On your way,’ I said. ‘Don’t you know it’s Shakespeare’s birthday? Cry God for 
England, Harry and St. George. Go off and drink a health to bastards» [11, p. 197]; «Rain came and settled at the window. April 
showers. The twenty-third of April. Yes! The destination of Melchior had been prepared for him since birth; he was doomed to wear 
the pasteboard crown. Hadn’t he first seen light of day on Shakespeare’s birthday?» [11, p. 193].

У художньому тексті ім’я В. Шекспіра має божественне звучання і викликає асоціації з ідолом: «And Shakespeare 
was a kind of god for him. It was as good as idolatry. He thought the whole of human life was there» [11, p. 14]; ‘Friends, we are 
gathered here together in remembrance of a sacred name – the name of Shakespeare’ [11, p. 134]. Ренальф (засновник акторської 
династії Хазардів) і його син Мельхіор вважають, що слова їхнього ідола мають бути донесені до кожного куточка землі. 
Сповнена бажанням відродити велич В. Шекспіра, сім’я Хазардів об’їжджає майже весь світ із цією нав’язливою ідеєю, 
проте, діставшись Америки, гине за шекспірівським сценарієм трагедії «Отелло». Такою є розплата за втрату здатності 
розрізняти реальне життя і театр. 

Використана алюзія у наступному прикладі спрямовує до оповідань американського письменника Е. По – засновника 
детективу і наукової фантастики, одного з провідних представників американського романтизму, який відомий макабрич-
ними та містичними оповіданнями: «Meanwhile, the remaining leaves fell from the sycamore in the square and were swept into 
oblivion by the stiff brooms of council employees. The nights drew in earlier and earlier, clothed in sinister cloaks of mist like 
characters by Edgar Allan Рое. Melanie stood with her face against the cold glass of her window-pane, seeing not the bleak yard 
and the lights blossoming in the backs of other houses but berries reddening on the hedges around home and fields glinting with 
frost» [10, p. 93]. 
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 2. Прецедентні імена літературних героїв. Варто зазначити, що поряд із прецедентними іменами письменників у мі-
кро- та макроконтексті постмодерністських художніх текстів використовуються також імена їхніх літературних персона-
жів. Звернення до прецедентних імен – власних імен літературних героїв з інших художніх текстів – зумовлене інтенціями 
авторів створити оригінальні образи власних героїв.

Використання автором прецедентного імені Jane eyre є алюзією на однойменний роман Ш. Бронте «Джейн Ейр» 
(1847 р.):

«Mummy. 
No, Mother. Now she was dead, give her the honorable name, ‘Mother’. Mother and Father are dead and we are orphans. 

There was, also, an honorable ring about the word ‘orphans’. Melanie had never even known an orphan before and now here she 
was, an orphan herself. Like Jane eyre. But with a brother and sister whom she must look after for they had nothing left but her» 
[10, p. 32]. 

Інший приклад з англійського художнього тексту демонструє алюзію на «Портрет Доріана Грея» (1890 р.) О. Вайлда: 
«Perry looked like the picture of dorian gray, I’m sorry to say, a ghastly sight. The sky closed in, the sun disappeared and all was 
cold and grey as we went home» [11, p. 177]. Авторська інтенція звернення до інтертекстуальності розкривається і в макро-
контексті, і в ситуаційному контексті: «Peregrine’s face crumpled. All at once he looked his age. More. He looked a hundred. 
He looked a hundred and ten. And he deflated. Instantly, within his suit, as if somebody had stuck a pin in him and let the energy 
out» [11, p. 175].

Прикладом авторського звернення до літературної спадщини В. Шекспіра є такий:
«…hamlet is nothing if not a juve role. Ranulph, though, was all agog to give to America the tongue that Shakespeare spake. 

So they crossed the Atlantic and Ranulph did them proud as Hamlet’s father, while suave young Cassius Booth stepped into the 
limelight beside her as Hamlet’s best friend» [11, p. 16]. Використання застарілої форми дієслова spake (spoke) забезпечує 
створення асоціативного зв’язку із шекспірівською епохою. У цьому річищі знаходимо таке словникове трактування пре-
цедентного імені Гамлет (hamlet): «Герой трагедії В. Шекспіра «Гамлет, принц Датський» (1601 р.). Доля Гамлета – це 
трагедія благородної людини, яка зіштовхується з торжеством зла в житті. Помста за вбитого батька осмислюється Гам-
летом як відплата за узурпацію влади і деспотизм, як боротьба за встановлення справедливості. Сумніви, що мучать його, 
мають своїм джерелом пошуки дійових засобів для досягнення мети. Основа трагізму Гамлета в його самотності, у тому, 
що соціальну проблему він намагається розв’язати засобами індивідуальної боротьби. Ім’ям Гамлет називають людину, 
яка в усьому сумнівається, увесь час роздумує, нездатна діяти швидко і рішуче» [8, с. 92-93]. Свого часу ще І. Франко 
вводив образ Гамлета у власний художній простір, а М. Бажан у поемі «Смерть Гамлета» завдяки цьому прецедентному 
імені висвітлив риси тогочасної буржуазної інтелігенції. 

Особливо багатим на прецедентні імена є роман «Омон Ра» російського письменника В. Пелевіна. Так, пародійна алю-
зія спостерігається у прізвищі головного героя – Омона Кривомазова, що орієнтує на роман Ф.М. Достоєвського «Братья 
Карамазовы» (1880 р.). Омон Кривомазов, як і персонажі літературного попередника, намагається осмислити сутність 
онтологічних проблем. Особливе місце в роздумах героя В. Пелевіна відводиться людській душі. З дитинства Омону 
запам’яталися слова старої сусідки, що душа «выглядывает сквозь глазки, а сама живет в теле, как хомячок живет в 
кастрюльке» [3, с. 3]. 

Прізвища інших героїв – партійців Урчагіна й Бурчагіна – співзвучні й наділені комедійним змістом. Ці виховате-
лі «справжніх людей» характеризуються в художньому тексті так: «У нас в космической школе было два замполита, 
которых за глаза называли иногда политруками, – Урчагин и Бурчагин, оба полковники, оба выпускники Высшего военно-
политического училища имени Павла Корчагина, очень похожие друг на друга» [3, с. 63]. Імовірно, ці прізвища утворено 
від лексем урчать і бурчать та частини прізвища героя Павла Корчагіна з роману М.О. Островського «Как закалялась 
сталь» (1934 р.). Вони, на думку дослідниці російського постмодернізму І.С. Скоропанової, уособлюють воістину тварин-
ну неосвіченість і представлені у вигляді травестованих двійників [6, с. 227]. 

Стереотипні уявлення про веселу трійцю – Василий Иванович Чапаев, его ординарец Петька і пулеметчица Анка 
– оригінально й творчо переосмислюються В. Пелевіним у романі «Чапаев и Пустота». Ці герої відомі пересічному чи-
тачеві як малоосвічені персонажі анекдотів. В індивідуально-авторській картині світу вони, зазначає І.С. Скоропанова, 
– деконструйовані цитації та симулякри, які апропрійовані з роману Д. Фурманова «Чапаєв» (1923 р.), його кіноверсії бра-
тів Васильєвих (1934 р.) і популярних анекдотів [6, с. 263]. Василий Иванович пахне дорогим англійським одеколоном, 
спілкується винятково літературною мовою, схожий на представника вимираючого російського дворянства; він – один із 
найдивовижніших містиків. Петька змальовується автором і як напружено рефлексуючий інтелігент, котрий цікавиться 
філософськими категоріями буття і небуття (порожнечі), і як пацієнт психіатричної клініки, котрий ідентифікує себе з 
ординарцем В.І. Чапаєва (паралельно/в іншому часі). Анка – жінка з аристократичними манерами та неабияким почуттям 
власної гідності. Вона схожа на вихованку Смольного інституту шляхетних дівчат. 

Загалом роман В. Пелевіна «Чапаев и Пустота» перейнятий філософським осмисленням соліпсизму (суб’єктивно-
ідеалістична філософська теорія). У художньому тексті переосмислюється прізвище Петра Пустоты. Це прізвище сим-
волізує філософські пошуки героя. Лексему пустота (укр. порожнеча) можна розглядати як філософську категорію, що 
позначає небуття (давньогрецький філософ Демокрит (бл. 460–370 до н. е.) ототожнив поняття небуття з порожнечею 
для того, щоб зробити рух мислимим). Назва роману сприймається як зіткнення людини з найбільшими абстракціями 
земного існування, піддавання сумніву цього існування взагалі та утвердження порожнечі як єдиної, що є реальним. 

Прикладом перенесення українським автором літературного антропонімікону письменників попередніх епох є та-
кий: Дарина Гощинська – героїня роману «Музей покинутих секретів» О. Забужко [1] – нагадує Любов Гощинську з 
психологічної драми «Блакитна троянда» (1908 р.) Лесі Українки. Вона теж ідеалістка. До того ж вона й сама ідеальна: 
досконала зовнішність, досконалий інтелект, досконалий професіоналізм тележурналістки. Спільним для обох героїнь є 
мотив божевілля, проте у постмодерністському художньому тексті він cтосується батька героїні. Трагічна доля людини 
спричинена не спадковою хворобою, як зображено у драматичному творі Лесі Українки, а дослідами радянських психіа-
тричних служб.

3. Історичні прецедентні імена.
Незважаючи на застосування автором алюзії узуальне стійке висловлювання to be above suspicion as Caesar’s wife 

(«дружина Цезаря – поза підозрою») зберігає своє традиційне семантичне навантаження. Автор майстерно проводить па-
ралель: ніхто не наважиться підозрювати дружину своєрідного імператора Британського театру в зраді, так само, як і дру-
жину імператора Священної Римської імперії – славнозвісного полководця й державного діяча Гая Юлія Цезаря (І ст. до 
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н. е.): «Of course, we’d always known deep down inside he was their father. We tried to pretend otherwise. I was jealous as hell of 
it, but there you are. Biology is biology. You can’t fool a sperm. I’m not sure that Melchior ever knew. If ‘his’ daughters were red-
heads, then so had his own mother been and, besides, who’d have thought it of the Lady A., Caesar’s wife in person?» [11, p. 171]. 

Ім’я літературного героя (відомого голлівудського продюсера) спрямовує до історичної постаті Чингісхана (тронне 
ім’я – хан Чінґис (монг. Činggis Qaγan, Чингис хаан) – монгольського державного, політичного і військового діяча, на-
ціонального героя Монголії та Китаю (1155–1227 рр.): «She was in love, she was like a force of nature, but genghis Khan was 
blind and deaf. Blind, deaf and dumb. He thought that he who paid the piper played the tune. An orchid never bit him back before» 
[11, p. 139–140]. Чингісхан – засновник і перший великий хан Монгольської імперії (1206–1227 рр.), другої за площею у 
всесвітній історії. Об’єднуючи монгольські племена, руйнуючи міста та масово знищуючи людей, він увійшов в історію 
як один із найбезжалісніших варварів. 

У російському художньому тексті («Омон Ра» В. Пелевіна) сміх «породжується контрастом між абсурдно-ідіотич-
ними ситуаціями, що подаються у творі, і марксистсько-ленінським фундаментом, псевдогероїчним пафосом, які підво-
дяться під них. Сміх слугує засобом десакралізації сакралізованого» [6, с. 227]. Абсурдні імена літературних персонажів, 
створені цим письменником, демонструють сатиру на радянську ім’ятворчість. Так, ім’я головного героя – Омон Криво-
мазов – підпорядковане критиці автором радянської влади; за його допомогою висвітлено безглуздість і недовговічність 
хиткого устрою тоталітарної системи. У цьому відчутна тонка, зла іронія, навіть сарказм. Очевидною є також пародія на 
ім’ятворчість радянської епохи: популярними були «ідеологічно правильні», проте безглузді імена. «Нові імена прийшли 
до нас на бурхливій хвилі революційних змін, вони створювалися на противагу старим, канонічним, у них намагалися 
відобразити події та явища нового життя» [5, с. 203]. 

Ім’я персонажа викликає асоціації з абревіатурою ОМОН («отряд мобильный особого назначения», раніше «отряд 
милиции особого назначения»). Проте очевидним є те, що на час, описаний в романі (друга половина 60-х – початок 70-х 
рр. XX ст.), цієї структури ще не існувало. ОМОН – це спеціальний підрозділ МВС, що залучався до вирішення завдань 
забезпечення правопорядку під час масових акцій та заходів на території Росії. ОМОН виник у часи перебудови (так 
званої «перестройки», «перецепки» у В. Пелевіна) наприкінці 80-х рр. ХХ ст. у результаті політичних, міжнаціональних 
і кримінальних чвар. Пор.:

«Омон – имя не особо частое, и, может быть, не самое лучшее, какое бывает. Меня так назвал отец, который всю 
жизнь проработал в милиции и хотел, чтобы я тоже стал милиционером.

– Пойми, Омка, – часто говорил он мне, выпив, – пойдешь в милицию – так с таким именем, да еще если в партию 
вступишь...» [3, с. 3]. 

4. Біблійні прецедентні імена.
«Ohh, wasn’t he a handsome young man, in those days… It was our Uncle Peregrine from America but we didn’t know him 

from adam» [11, p. 30]. У складі стійкого висловлювання not know someone from adam (informal «to not know someone at 
all») зазначено ім’я першої людини. Звернення автора до прецедентного імені Адам сприяє інтенсіоналізації значення дав-
ності. Крилаті вирази, до яких входить це прецедентне ім’я (за Адама, за часів Адама тощо), позначають дуже віддалені 
часи, сиву давнину. У художній літературі ім’я Адам використовується переважно з гумористичною метою:

А се сап’янці-самоходи, 
Що в них ходив іще Адам;
В стариннії пошиті годи,
Не зню, як достались нам…
(І. Котляревський, «Енеїда»)
Разом із саркастичною критикою устрою радянської держави та радянської космонавтики, що виявилися міфом і су-

цільною брехнею, в імені головного героя роману «Омон Ра» В. Пелевіна відмічаємо також високий духовний мотив 
божественного через співзвуччя імені Омон з ім’ям стародавньоєгипетського бога Сонця Амона Ра. З дитинства Омон 
мріяв стати льотчиком, і саме цей бог подобався йому найбільше: «Нравился, вероятно, потому, что у него была соко-
линая голова, а летчиков, космонавтов и вообще героев по радио называли соколами. С тех пор, хоть я и откликался на 
имя Омон, сам себя я называл Ра, именно так звали героя моих внутренних приключений» [3, с. 3]. Богообранність, що 
виражається в імені головного героя, проходить через увесь його життєвий шлях, змодельований у художньому тексті, і 
виявляється в тому, що він єдиний, хто вижив у ході розвитку сюжету. 

Отже, прецедентні імена утворюють ядро інтертекстуальних зв’язків у структурі постмодерністських художніх текстів, 
сприяючи метафоричному переосмисленню минулого. Наділені значним асоціативним потенціалом, вони відіграють важ-
ливу роль в організації постмодерністських художніх текстів та реалізації інтенцій їхніх авторів. Звернення українських, ро-
сійських та англійських письменників до прецедентних імен є поширеним явищем, що вимагає окремого детального аналізу. 

Використання письменниками-постмодерністами прецедентних імен у їхньому традиційному значенні та створення 
на їхній основі нових імен із додатковими творчими смислами відіграє у постмодерністських художніх текстах важливу 
роль, слугуючи різноманітним інтенціям: чіткішій характеристиці образів літературних персонажів, вираженню ідейного 
змісту творів та ін. Прецедентні імена формують художній текст як єдине ціле, викликаючи зростаюче зацікавлення в 
читацької аудиторії. 

Перспективи подальших наукових досліджень: інтертекстуальний аналіз постмодерністського художнього дискурсу в 
аспекті вивчення лінгвокультурних концептів. 
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ПОРІВНЯЛЬНО-УПОДІБНЮВАЛЬНА СЕМАНТИКА ЯК ОСНОВА ОБРАЗНИХ ДЕРИВАЦІЙНИХ 
ВІДНОШЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ АДВЕРБІАЛІЗОВАНИХ ІМЕННИКІВ)

У сучасному мовознавстві адвербіальні лексеми з порівняльно-уподібнювальною семантикою, утворені на основі 
безприйменникових форм О. в. іменників, ще не отримали однозначного трактування щодо особливостей їхнього 
творення та мотиваційних відношень, у яких вони перебувають з твірною базою. У пропонованій статті їх розгля-
нуто як особливу групу образних лексичних одиниць, що відображають морфологічний завершений етап синтаксич-
ної деривації. Встановлено, що формування порівняльно-уподібнювальної семантики відбувається на основі образної 
мотивації. Вибір мотиваційних ознак зумовлений формуванням семантики прислівників способу дії на основі спіль-
ного компаративного словотвірного значення ʻнабуття непроцесуальної ознаки, що схожа (аналогічна) до ознаки, 
якою наділений денотат, названий твірним словомʼ.

Ключові слова: адвербіальні лексеми, компаративне дериваційне значення, мотивація, образна мотивація, син-
таксична деривація.

cOMparatiVe aSSiMilated SeMaNticS aS a BaSiS fOr deriVatiVe figured relatiONShipS 
(BaSed ON adVerBial NOuNS)

In modern linguistics adverbial lexemes of comparative assimilated semantics formed by non-prepositional forms of 
nouns, have not yet received a clear unambiguous interpretation of the features of their creation and motivational relation-
ships in which they are with forming base. This article deals with them as a special group of figurative Ukrainian language 
lexical items that reflect morphological completed stage syntactic derivation. It was established that the formation of com-
parative assimilated semantics is based on figurative motivation related to rethinking meaning of the noun ‒ the object of 
comparison. The choice of motivational signs caused by the formation of adverbs semantics of action based on common values 
of comparative word-formation «getting non-procedure signs that are similar to the sign, which has the denotation named 
word-forming generator». According to associative-figured links established on the basis of similarity in form or appearance; 
of the subject of comparison feature of the location; on the basis of directing action, moving mode; speed of action, and others. 
Nouns with specific-subject semantics, which in some way is related to such semantic components, are involved in the process 
of the nouns derivation.

Keywords: adverbial lexemes, comparative derivational meaning, motivation, figure motivation, syntactical derivation.

СРАВНИТЕЛЬНО-УПОДОБЛЯЮЩАЯ СЕМАНТИКА КАК ОСНОВА ОБРАЗНЫХ ДЕРИВАЦИОННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ АДВЕРБИАЛИЗОВАННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ)

В современном языкознании адвербиальные лексемы со сравнительно-уподобляющей семантикой, образованные 
на базе беспредложных форм Тв. п. существительных, еще не получили однозначной четкой трактовки относи-
тельно особенностей их создания и мотивационных отношений, в которых они находятся с образующей базой. В 
данной статье они рассмотрены как особенная группа образных лексических единиц, которые отражают морфо-
логический завершенный этап синтаксической деривации. Установлено, что формирование сравнительно-уподобля-
ющей семантики происходит на основе образной мотивации. Выбор мотивационных признаков обусловлен форми-
рованием семантики наречий образа действия на основе общего компаративного словообразовательного значения 
ʻприобретение непроцессуального признака, похожего (аналогичного) с признаком, которым наделен денотат, на-
званный производящим словомʼ.

Ключевые слова: адвербиальные лексемы, компаративное деривационное значение, мотивация, образная моти-
вация, синтаксическая деривация.

У сучасному мовознавстві дослідження словотвірних мотиваційних відношень дедалі частіше спрямовані на вияв-
лення когнітивних моделей світосприйняття, реалізованих у семантиці й морфемній структурі мовних одиниць. Похідні 
слова О. С. Кубрякова розглядає як особливі словотвірні конструкції, пов’язані з когнітивно-дискурсивною діяльністю, а 
саме «об’єктивацією (вербалізацією) людського досвіду й людських знань у мовних формах або ж, навпаки, виявленням 
їх через ці форми» [9, с. 406]. Аналіз сучасних мовознавчих праць, присвячених проблемам словотвору й зокрема моти-
вації, виконаних із урахуванням когнітивно-ономасіологічного напрямку (дослідження М. С. Глуховської, О. А. Земської,  
С. Б. Козинця, Ю. В. Кравцової, К. В. Огольцевої, О. А. Олексенко, О. О. Селівнової та ін.), засвідчує той факт, що встанов-
лення й пояснення мотиваційних відношень як для семантичних, так і для морфологічних дериватів не може бути здійснене 
тільки на основі структурно-семантичного підходу (праці Г. О. Винокура, І. А. Ширшова, Н. Ф. Клименко та ін.). Ще в 70-х 
роках ХХ ст. російський дослідник В. В. Лопатін звернув увагу на труднощі інтерпретації структурно-семантичних зв’язків 
образних похідних слів і запропонував поняття метафоричної мотивації. «Специфіка метафоричної мотивації, ‒ на думку 
вченого, ‒ полягає в тому, що переносне значення (смисл) виникає в деяких основах тільки на рівні мотивованого слова, 
тільки в його словотвірній структурі» [10, с. 269]. В. В. Лопатін розглянув такі похідні одиниці, як небоскрёб, лизоблюд, 
советь, завуалировать та ін., зазначаючи, що представлений, «живий» у таких словах образ, підтриманий словотвірною 
структурою, сприяє збереженню їхньої вмотивованості й дає підстави зараховувати їх до мотивованих слів [10, с. 268‒270]. 
Тобто спостереження В. В. Лопатіна засвідчують, що мотиваційні відношення між твірними й похідними одиницями мо-
жуть ґрунтуватися на основі асоціативно-образних уявлень, що виникають у свідомості мовців у процесі називання елемен-
та дійсності. Важливою в цьому контексті є думка О. О. Cеліванової про те, що мотивація ‒ це феномен не тільки мовної 
системи, але й мовної свідомості, яка інтериоризує певні мотиваційні зв’язки, наявні в дійсності [16, с. 157].

Типології мотиваційних відношень, відомі в сучасному мовознавстві, у більшості випадків побудовані на встанов-
ленні семантичних відношень між твірними й похідними одиницями (класифікації запропоновані В. О. Горпиничем,  
О. А. Земською, В. В. Лопатіним, О. В. Поляніною, І. С. Улухановим, І. Ширшовим та ін.). Здебільшого виокремлення 
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певного мотиваційного типу пов’язане з урахуванням відсутності чи наявності в семантичній структурі мотивованих слів 
асоціативно-образних компонентів змісту. За їх наявності з’ясовують, чи вони виникають у процесі словотворення і не закрі-
плені в семантичній структурі твірних слів; чи переходять від переносних значень, що розвинулися як ЛСВ твірних одиниць.

Тому загалом за способом відображення елементів дійсності в значенні похідного слова мотиваційні відношення мо-
жуть бути протиставлені як прямі (мотивація через зв’язок з прямим значенням твірного слова з урахуванням головних і 
периферійних сем) та образні, які ґрунтуються на асоціативно-образних уявленнях про елемент дійсності, що з’являються 
у свідомості мовців, і мають різний ступінь відображення в семантичній структурі твірного слова або взагалі в ній відсутні. 
Вибір мотиватора із мотиваційної бази, за спостереженнями О. О. Селіванової, відбувається на основі різних пізнавальних 
функцій свідомості (відчуттів, почуттів, мислення, інтуїції, трансценденції й колективного позасвідомого). «Активація та-
ких зв’язків зумовлена або усвідомленням відносно об’єктивних ознак позначуваного, або їхнім асоціативно-образним, 
оцінним, парадоксальним сприйняттям номінаторами» [15, с. 482]. Протиставлення прямих та образних мотиваційних 
відношень, що відображають семантичні зв’язки між твірними й похідними словами, простежуємо в працях О. В. Поляні-
ної та С. Б. Козинця, проте дослідники не подають ґрунтовного тлумачення поняття образної мотивації, розглядаючи її або 
як термінологічний відповідник до метафоричної мотивації, або ж метафоричну мотивацію розглянуто як частковий вияв 
образних мотиваційних відношень (паралельно С. Б. Козинець вживає термін непрямі мотиваційні відношення) [7, с. 4].

Вважаємо, що образна мотивація як тип словотвірних мотиваційних відношень відображає асоціативно-образні уяв-
лення, що виникають у свідомості мовців про елемент дійсності і закріплює їх у семантичній та морфологічній струк-
турі похідної одиниці. У процесі номінації з’являється вторинний чуттєво-зоровий образ позначуваного, двоплановий 
характер якого виникає на основі мисленнєвих механізмів аналогії, встановлення подібності чи суміжності, що ґрунту-
ються на метафоричних та метонімічних моделях. Результатом таких словотвірних процесів є похідні слова з образним 
значенням, або образна похідна лексика, яка має певний ступінь емотивності. Аналіз образних дериватів української 
мови ще не отримав всеохопного вивчення особливостей їхньої морфологічної будови та семантичної структури і пред-
ставлений окремими теоретичними положеннями в працях В. В. Горпинича, О. О. Селіванової, Т. М. Лагути та у статтях  
М. С. Глуховської, В. В. Калька, О. А. Олексенко, Л. О. Тарновецької й О. Юркевич-Рєпіної. У контексті окреслених про-
блем не дослідженими залишаються адвербіальні лексеми з порівняльно-уподібнювальною семантикою, пов’язані 
з безприйменниковим О. в. іменників. У сучасних розвідках, де розглянуто одиниці такого типу, немає однозначного, 
чіткого погляду на тип дериваційних відношень, у яких вони перебувають.

Метою пропонованої статті є аналіз особливостей творення відіменникових адвербіальних лексем вказаного типу, 
встановлення й опис образних мотиваційних відношень як підґрунтя їх появи.

Відомості про зв’язок прислівників з формами О. в. іменників, вміщені в працях з граматики української мови, ви-
даних на початку ХХ ст. (В. Сімовича; С. Смаль-Стоцького й Ф. Ґартнера; Є. Тимченка), у пізніших підручниках з історії 
української мови (морфології й граматики) (С. П. Бевзенка, О. П. Безпалька, В. В. Німчука), а також тексти найдавніших 
писемних пам’яток, зокрема «Слова о полку Ігоревім», свідчать про те, що прислівникове вживання О. в. іменників з об-
разним порівняльно-уподібнювальним значенням є притаманною особливістю української мови на всіх етапах її розвитку.

Лексикографічне закріплення порівняльно-уподібнювальних прислівників типу гадюкою, гвинтом, драбиною, кала-
чиком, ялинкою та ін. в одинадцятитомному «Словнику української мови» (далі СУМ) як лексико-семантичних варіантів 
іменників або ж відтінків їх значень з маркуванням «у знач. присл.», а подекуди як образних вживань відображає мор-
фологічний етап процесу їхньої адвербіалізації, тобто завершений, повний. Його результатом є «істотна граматична пере-
будова вихідного слова, а саме перетворення іменникового закінчення на прислівниковий суфікс»; «вихід певної форми 
із системи словозміни вихідної частини мови, втрата її граматичних ознак, набуття незмінності прислівника, а також 
нерідко у виникненні нового лексичного значення» [2, с. 11]. Й. Ф. Андреш вважає, що форми О. в. іменників є найбільш 
готовими до переходу в прислівники. Це пов’язано з периферійним положенням цього відмінка в системі українських 
відмінкових форм, що сприяє послабленню, нейтралізації предметної семантики іменника і пристосуванню його до ви-
раження конкретних граматичних значень, зокрема способу, порівняння, сукупності й часу [1, с. 4]. 

З функціонально-категорійного погляду на частини мови, який активно розвивають в українському мовознавстві  
І. Р. Вихованець і К. Г. Городенська, прислівник є результатом адвербіальної синтаксичної деривації, тобто «синтаксич-
ним дериватом іменників, дієслів та прикметників», його лексичне значення має іншу природу, ніж у названих частинах 
мови, тому що їх перехід у прислівники, призводить до утворення деривата з новою синтаксичною функцією «у межах 
того самого лексичного значення» [4, с. 255], «семантика синтаксичних відношень накладається на лексичні значення ви-
хідних частин мови» [3, с. 300].

Менш поширеним є трактування форм іменників О. в. з порівняльно-уподібнювальною семантикою як образних 
іменників у значенні прислівників. Такий погляд висловлює О. А. Юріна, зараховуючи стійкі образні (метафоричні) 
лексико-семантичні варіанти, закріплені за формою О. в., які здатні вступати у вільні сполучення з дієсловами та імен-
никами, до фразеологічних образних засобів російської мови. Дослідниця вважає, що вкрай важко провести межу між 
названими сполуками, стійкими зворотами з орудним порівняння та мовленнєвими метафоричними зворотами, до яких 
входить форма О. в. [17, с. 41]. Такий підхід засвідчує кваліфікацію іменників О. в. з порівняльно-уподібнювальною се-
мантикою як явища семантичної деривації, наслідком якої є виокремлення лексико-семантичного варіанта, що розвинувся 
на основі метафоризації.

Вважаємо, що форми О. в. іменників, ужиті з порівняльно-уподібнювальним значенням, є особливою групою відсуб-
стантивних синтаксичних дериватів. Процес їхнього творення підпорядкований кільком важливим чинникам. По-перше, 
вживання іменника в синтаксичній позиції атрибутивного прислівника способу дії призводить до появи в його семантич-
ній структурі компаративного дериваційного значення (образного порівняння): «набуття непроцесуальної ознаки, що 
схожа (аналогічна) до ознаки, якою наділений денотат, названий твірним словом», формальним виразником якого 
є суфікси –ою (-ею); -ом (-ем). Наприклад: … сади … нависали над селом величезним квітучим амфітеатром (СУМ, І, 
41), тобто сади нависали півколом, і таке розташування було схожим до амфітеатру ‒ «у давній Греції і Римі відкрита 
кругла або півкругла споруда для видовищ з ареною посередині, навколо якої уступами розташовані місця для глядачів» 
(СУМ, І, 41).

Вважаємо, що порівняльно-уподібнювальні прислівники типу амфітеатром, вихором, гвинтом, горою, горбом, їжа-
ком, калачиком, клубком, петлею, пиріжком, свічкою та ін. належать до похідних утворень з компаративним образним 
значенням. Розмежування дериватів з компаративним образним значенням і метафоричним образним значенням 
простежуємо в працях російських дослідників К. В. Огольцевої й С. Б. Козинця. Причину такого явища С. Б. Козинець 
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убачає в «експлікації тотожності предметів». Словотвірні метафори, як і лексичні, виражають приховане порівняння, яке 
проявляється в метафоричній назві тільки на рівні аналізу, а в похідних з компаративним значенням образне порівняння 
має словотвірні засоби вираження в морфемній структурі [8, с. 6].

По-друге, особливістю компаративної семантики відсубстантивних прислівників є її формування на основі певних 
синтаксичних відношень та за умови лише відповідних синтагматичних зв’язків. Образна мотивація, що лежить в осно-
ві творення прислівника, пов’язана з переосмисленням значення іменника ‒ об’єкта порівняння. Це призводить до за-
кріплення у семантичній структурі похідних прислівників конотативного образного компонента значення, у якому, за 
словами К. В. Огольцевої, центральну роль відіграє образ як чуттєво-предметне уявлення, детерміноване національними 
й культурно-історичними чинниками, і яке є джерелом емоційно-оцінних нашарувань [13, с. 5].

Особливості словотвірної бази порівняльно-уподібнювальних прислівників пов’язані з тим, що в процеси деривації 
залучено передусім іменники з конкретно-предметним значенням. У дисертаційному дослідженні Т. І. Ніколашиної, при-
свяченому семантичній типології прислівників української мови, адвербіальні лексеми, що розвинулися на основі без-
прийменникового О. в., об’єднано в чотири групи: прислівники, що походять від іменників ‒ назв тварин; птахів; явищ 
природи, стихійних явищ; конкретних назв предметів, пов’язаних з трудовою діяльністю людини [12]. Варто додати, що 
рідше в асоціативно-порівняльні зв’язки залучено й слова на позначення рослин ‒ листом, сосонкою (сосонками), ялин-
кою; просторових понять ‒ горбом, горою, околицею; літер ‒ іксом, фертом; міфічних істот ‒ бісом, чортом. Загалом, 
за спостереженнями К. В. Рахіліної, іменники, що у формі О. в. переходять у прислівники, можна поділити на дві групи, 
враховуючи ознаку, покладену в основу порівняння: ті, що позначають предмети, які є «еталонами форми» (горою, ду-
гою), і ті, що називають предмети ‒ «еталони певної властивості руху або дії: швидкості, інтенсивності, напрямку та ін. 
(пружиною, каменем, стрілою) [14, с. 81].

Порівняльно-уподібнювальні прислівники української мови образно позначають такі непроцесуальні ознаки, що ха-
рактеризують спосіб виконання дії й пов’язані 1) з набуттям суб’єктом певної форми чи зовнішнього вигляду; 2) з осо-
бливістю розташування суб’єкта в просторі; 3) з вказівкою на особливе спрямування дії або спосіб переміщення; 4) зі 
швидкістю виконання дії. Виокремлені семантичні особливості водночас відображають і специфіку мотиваційних ознак, 
що послужили підґрунтям творення прислівникових одиниць.

Адвербіальні лексеми на позначення непроцесуальної ознаки, пов’язаної з набуттям суб’єктом певної форми 
чи зовнішнього вигляду.

Мотиваційні відношення між твірними й похідними одиницями побудовані на встановленні асоціативно-образних 
зв’язків між двома поняттєвими сферами, у яких закріпилися знання й уявлення про ті елементи дійсності, між якими 
мовець встановлює подібність чи проводить аналогію. Наприклад, творення прислівника клубком для позначення ознаки, 
пов’язаної з тим, що суб’єкт порівняння набуває округлої, кулястої форми, відбувається на основі встановлення асоціатив-
но-образних зв’язків з предметом, що має таку форму. Порівняймо: клубок ‒ кулястий моток (ниток і т. ін.) і клубком ‒ у 
вигляді кулі: Над кіньми клубками здіймалася їдка пара (СУМ, ІV, 191).

Твірною базою для прислівників цього типу виступають іменники ‒ назви предметів із чітко виявленою формою. 
Відповідно адвербіальні лексеми позначають набуття суб’єктом порівняння круглої, кулястої форми, у вигляді кільця: 
вінком, віночком, вінцем, калачиком, клубком (клубками): Сонячне проміння... золотило ясноволосі коси, вінцем покладені 
над висками (СУМ, І, 676); напівкруглої, округлої форми: віялом ‒ у вигляді півкола: Жар-птиця … гойдалася …, роз-
пустивши віялом свій вогненний хвіст (СУМ, І, 693); дугою (дугами) ‒ у вигляді, у формі дуги: Міст над рікою прогнувся 
дугою (СУМ, ІІ, 431); півмісяцем ‒ у вигляді неповного місячного диска: Жовта хмара куряви, розгорнена півмісяцем, 
налітала ззаду й по боках (СУМ, VІ, 383); випуклої форми: горою (горами) ‒ у вигляді гори: Додолу верби гне високі, 
Горами хвилю підійма (СУМ, ІІ, 125); горбом ‒ вигляді бугра; випукло; утворюючи бугор (СУМ, ІІ, 125); овальної форми: 
пиріжком ‒ у вигляді овалу, овальної форми (про шапку, кепку): Якийсь чоловік у смушковій шапці пиріжком зупинив 
Євгена (СУМ, VІ, 357); циліндричної форми: трубою, трубкою, трубочкою ‒ у формі порожнього циліндра або розтруба: 
Іван затягся глибоко димом, випустив його трубою (СУМ, Х, 289); у вигляді смужки: соломкою ‒ тонкими смужками: 
Нарізані соломкою буряки тушкують до півготовності … (СУМ, ІХ, 449); нерівної форми: драбиною ‒ нерівно, уступа-
ми: Постригти драбиною (СУМ, ІІ, 403).

Набуття суб’єктом порівняння певного вигляду передають прислівники їжаком ‒ настовбурчено (про волосся, шерсть 
і т. ін.) (СУМ, ІV, 59), йоржиком ‒ коротко, так, що стирчить (про волосся) (СУМ, ІV, 62), латками ‒ окремими ділян-
ками, частинами (СУМ, ІV, 455), творення яких ґрунтується на зовнішній подібності до тварин чи предметів, названих 
твірними іменниками.

Встановлення семантичних відношень, що виникли в процесі творення наведених адвербіальних лексем, належить до 
проблемних, на наш погляд, питань, які досі не отримали послідовного висвітлення й розв’язання в науковій літературі. 
Увагу привертає той факт, що в семантичній структурі іменників їжак, йорж закріпилися окремі лексико-семантич-
ні варіанти, які відображають процес семантичної деривації й формування образно-метафоричних значень: їжак ‒ 2. 
перен., розм. Про коротко підстрижене волосся, що стирчить (СУМ, ІV, 59); йоржик ‒ 2. Чуб на голові, що стирчить 
догори (СУМ, ІV, 62). Наступні лексико-семантичні варіанти відображають синтаксичний етап творення прислівників 
їжаком, йоржиком, які, на перший погляд, могли би походити від метафоричних переносних значень. Проте синтагма-
тичні зв’язки з дієсловами, наприклад: волосся стирчало їжаком, підстригти йоржиком та ін. засвідчують можливість 
розгортання в порівняльні конструкції, що лежать в основі багатьох прислівників цього типу, ‒ волосся стирчало так, 
як голки їжака; підстригти так, що волосся стирчить, як колючий спинний плавець йоржика. Такий аналіз дає змогу 
зробити висновок, що розвиток метафоричних переносних значень іменників їжак, йоржик і образне творення прислів-
ників відбулося не послідовно, а паралельно на основі тих самих асоціативно-образних уявлень: зовнішній вигляд людини 
схожий до вигляду тварини. До того ж такі зв’язки фіксуємо при творенні прикметників їжакуватий ‒ схожий на голки 
їжака; настовбурчений (СУМ, ІV, 59); йоржистий ‒ який стирчить догори (про волосся) (СУМ, ІV, 62) та дієслова їжи-
тися ‒ підійматися вгору; стовбурчитися (СУМ, ІV, 60).

Розбіжності формальних і семантичних зв’язків між твірними й похідними одиницями описала О. А. Земська, розгля-
нувши прислівники з суфіксом –о (рос. метеорно, крапивно та ін.), які за своєю формою походять від основ прикметни-
ків, а семантично пов’язані зі спільнокореневими іменниками; та похідні прикметники з суфіксом –н (рос. инженерный, 
слесарный та ін.), семантично співвідносні з назвою виду діяльності, яку здійснюють особи, а не з номінацією самої особи 
[6, с. 72]. На часі детального аналізу потребують і формально-семантичні відношення, що лягли в основу творення від-
субстантивних прислівників, співвідносних з формою О. в. іменників.
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Як засвідчує проведений семантичний аналіз твірних і похідних слів, мотиваційні відношення можуть ґрунтуватися 
й на таких ознаках, що відображають знання мовців про об’єкт порівняння, не закріплені в семантичній структурі лек-
сичного значення. Наприклад, уявлення про форму й вигляд предмета соломка (солома), що послужили базою творення 
прислівника соломкою ʻтонкими смужкамиʼ, не зафіксовані в лексичному значенні: солома ‒ сухі світло-жовті стебла 
злакових рослин, що залишаються після обмолоту і які використовують як корм скотині, паливо, а також для підстилки, 
покриття будівель і т. ін. (СУМ, ІХ, 448). Це вкотре підтверджує думку О. О. Селіванової, що формальна й семантична 
залежність між мотиватором і похідною одиницею виникає на основі зв’язків різних компонентів структури знань про по-
значуване в етнічній свідомості [16, с. 158]. І формально-семантичні зв’язки є відображенням психоментальних процесів, 
пов’язаних з пізнавальною й номінативною діяльністю мовця.

Адвербіальні лексеми на позначення непроцесуальної ознаки, пов’язаної з особливістю розташування суб’єкта 
в просторі, утворюються на основі виявлення спільної асоціативно-образної ознаки з іменниками, що називають такі 
елементи дійсності, які своєю цілісністю відображають певну послідовність (форму) розміщення їхніх складових частин. 
Наприклад, виникнення прислівників сосонкою, ялинкою на позначення особливого розташування предметів, з’єднання 
яких утворює кути, зумовлене подібністю такого розміщення до вигляду ялинки (сосни), у яких гілки знаходяться під 
кутом до стовбура дерева. Наприклад: Паркет викладено ялинкою; скласти сосонками. Важливо, що мотиваційна озна-
ка, яка послужила базою творення наведених адвербіальних лексем, не відображена в семантичні структурі іменників 
ялинка й сосонка (порівняймо: ялина ‒ 1. Високе хвойне вічнозелене дерево родини соснових (СУМ, ХІ, 642); сосна ‒ 
вічнозелене хвойне дерево, перев. з прямим високим стовбуром, довгою хвоєю і невеликими шишками, або такі дерева 
в сукупності (СУМ, ІХ, 469)). Вона сформувалася й закріпилася у свідомості мовців як стійке стереотипне уявлення про 
особливий вигляд цих дерев.

До прислівників названої групи входять лексеми, що позначають послідовне розміщення суб’єктів порівняння: лан-
цюгом (ланцюжком) ‒ один за одним: Ланцюгом простяглися понад Осколом крейдяні гори (СУМ, ІV, 446); розташу-
вання, що схоже до вигляду літер: іксом ‒ у вигляді літери «х»: Ось наближаються до Маковея дві дошки, іксом прибиті 
на перехресті (СУМ, ІV, 16); фертом ‒ на зразок літери «ф», подібно до неї: Руки фертом, вираз строгий … (СУМ, Х, 
579). Перехресне розташування відображає і прислівник хрестом ‒ спосіб вишивання, коли стібки перехрещуються; у 
вигляді, у формі такого предмета: ‒ А яку плату положить пан? ‒ обізвався Чайченко і хрестом поклав руки на рожен 
(СУМ, ХІ, 140).

Адвербіальні лексеми на позначення непроцесуальної ознаки, пов’язаної з вказівкою на особливе спрямуван-
ня дії або спосіб переміщення, розвинулися на основі мотиваційних зв’язків з іменниками, семантична структура яких 
відображає динамічні властивості позначуваних елементів дійсності. Наприклад, ознаку, що характеризує рух по кривій, 
закрученій лінії, позначає прислівник гвинтом, утворений на основі подібності до властивостей предмета, названого 
іменником гвинт ‒ 1. Стрижень, що має спіральну різьбу на зовнішній поверхні; 2. Частина рухового механізму пароплава 
або літака у вигляді лопатей, прикріплених на валу (СУМ, ІІ, 44). Порівняймо: гвинтом ‒ по спіралі: Буває випустиш, оце 
їх [голубів] надвечір, а вони на радощах підуть угору такими гвинтами … (СУМ, ІІ, 44). Схожі семантичні відношення 
передають адвербіальні лексеми гадюкою ‒ як гадюка; утворюючи зигзаги, кільця: Вузькоколійка гадюкою звивається 
між стовбурами лісових велетнів (СУМ, ІІ, 11) та штопором ‒ гвинтоподібно, спірально (СУМ, ХІ, 642). Важливо за-
уважити, що асоціативно-образні зв’язки, покладені в основу прислівника гадюкою, сформувалися на базі закріплених, 
стереотипних уявлень про переміщення цього плазуна. Такі властивості денотата не відображені в семантичній структурі 
лексеми гадюка ‒ отруйна змія з плескатою головою у вигляді трикутника (СУМ, ІІ, 11).

Рух вгору, вниз чи по колу асоціативно пов’язаний із властивістю предметів і явищ бути так спрямованими (займати 
певне положення): трубою ‒ прямо вгору: Жеребчик задер голову, вигнув хвоста трубою і рвонув, як вітер! (СУМ, Х, 
289); свічкою ‒ вертикально. Дельфін підпливав до човна і … ставав свічкою (СУМ, ІХ, 97); дощем ‒ так, як дощ (спряму-
вання вниз): Навкруг бджола в гречки духмяні Барвистим падає дощем (СУМ, ІІ, 402); колесом ‒ по колу. Закрутилося, 
заходило колесом все кругом мене... (СУМ, ІV, 220). Послідовне виконання дії передає прислівник конвеєром ‒ від одного 
до одного, одне за одним: Цегляну стіну мурував Карпо Чумак, а доярки з Яриною подавали йому конвеєром цеглу (СУМ, 
ІV, 256). Адвербіальні лексеми на позначення способу переміщення (ласочкою ‒ крадучись; чортом ‒ дуже спритно; 
вправно) виявляють ознаку, що вказує на різний ступінь інтенсивності та характер виконання дії: Наташа ласочкою 
промайнула у свою кімнату (СУМ, ІV, 451); Коли ж гармоніст зненацька ударив «козачка», з натовпу на середину кола 
… вихром вилетів юнак і … чортом пішов по колу (СУМ, ХІ, 363). Творення таких прислівників відбувається на основі 
асоціативного зближення з поняттями, що закріпилися як стереотипні уявлення про елемент дійсності або як образно-ме-
тафоричне переносне значення твірної лексеми: ласка2 ‒ невелика хижа тварина з тонким і гнучким тілом (СУМ, ІV, 450); 
чорт ‒ 3. перен., розм. Хто-небудь умілий, жвавий, меткий, хитрий, сміливий і т. ін. (СУМ, ХІ, 363).

Адвербіальні лексеми на позначення непроцесуальної ознаки, пов’язаної зі швидкістю виконання дії, утвори-
лися на базі іменників, семантична структура яких певним чином передбачає зв’язок з ознакою швидкості. Прислівники 
такого типу можуть бути обмежені синтагматичними зв’язками з дієсловами, що позначають мовленнєві процеси, і вка-
зувати на швидкий чи повільний темп говоріння та ін.: речитативом ‒ наспівно, протяжно: Чумаче, чумаче, чого зажу-
рився, … ‒ речитативом ревів пан Лятошенко (СУМ, VІІІ, 523); скоромовкою ‒ швидко, поспішно: Ориська заговорила 
скоромовкою … (СУМ, ІХ, 301). Швидке чи повільне виконання дії позначають прислівники вихором (вихром) ‒ надзви-
чайно швидко: Ой, лети, лети, мій коню, Та й вихром несися (СУМ, І, 534); каменем ‒ із швидкістю та вагою каменя, що 
падає: Пах! ‒ пролунав постріл, і куріпка, яка сиділа найнижче, каменем упала на землю (СУМ, ІV, 84); листом ‒ спец. 
плавно, поволі (СУМ, ІV, 491).

Здатність розглянутих прислівників (у межах закріпленої за ними лексичної та категорійної семантики) змінювати 
свої зв’язки з іншими словами призводить до розширення семантичного діапазону. Це пов’язано з тим, що образні по-
рівняння можуть базуватися на виокремленні різних ознак того ж таки об’єкта дійсності й призводити до формування 
кількох значень прислівника, з яких одні закріплені як окремі лексико-семантичні варіанти, а інші як відтінки значення чи 
образне вживання. Таке явище фіксуємо для адвербіальних лексем градом, драбиною, каменем, клубком, трубою, хрес-
том, чортом. Наприклад, каменем ʻіз швидкістю та вагою каменя, що падаєʼ: «Беркут звився в небо й каменем кинувся 
на другого вовка» та ʻнепорушноʼ: «‒ Увесь Єрусалим, старе й мале біжить… се тільки ти тут каменем сидиш» (СУМ, 
ІV, 84). Словотвірні значення, підпорядковані варіюванню зовнішнього контексту, Р. С. Манучарян називає синтакти-
ко-лексично зумовленими, поділяючи загалом усі словотвірні значення на інваріантні ‒ незалежні від синтаксичних та 
лексичних зв’язків та варіативні ‒ залежні від таких умов (рос. дубовый (стол) ‒ виготовлений із матеріалу дуба; дубовый 
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(лес) ‒ в якому ростуть дуби) [11, с. 29]. Вважаємо, що компаративні словотвірні значення наведених прислівників теж 
можна розглядати як варіативні, оскільки їхні різні зв’язки з мотиваційною базою оприявнює відповідний контекст.

Отже, адвербіальні лексеми з порівняльно-уподібнювальною семантикою є особливою групою образних лексичних 
одиниць української мови, що відображають морфологічний завершений етап синтаксичної деривації. Творення таких 
прислівників, їхні формально-семантичні зв’язки з твірною базою є втіленням образної ментально-вербальної діяльності 
людини. Формування порівняльно-уподібнювальної семантики відбувається на основі образної мотивації, пов’язаної з пе-
реосмисленням значення іменника ‒ об’єкта порівняння. Вибір мотиваційних ознак зумовлений формуванням семантики 
прислівників способу дії на основі спільного компаративного словотвірного значення ʻнабуття непроцесуальної ознаки, 
що схожа (аналогічна) до ознаки, якою наділений денотат, названий твірним словомʼ. Відповідно асоціативно-образні 
зв’язки встановлюються на основі подібності за формою чи зовнішнім виглядом; за особливістю розташування суб’єкта 
порівняння; спрямування дії, способу переміщення; швидкості виконання дії та ін. У процеси деривації залучено іменники 
з конкретно-предметною семантикою, яка певним чином пов’язана з такими значеннєвими компонентами, або ж уявлення 
про позначувані елементи дійсності закріплені як стереотипні, відомі носіям мови.

Активне використання порівняльно-уподібнювальних прислівників у діалектному мовленні та інших сферах, попо-
внення прислівникової системи новими одиницями такого типу окреслює перспективу подальших наукових пошуків. 
Залучення більшого обсягу фактичного матеріалу дасть змогу запропонувати принципи аналізу мотиваційних відношень 
для синтаксичних дериватів такого типу. Це у свою чергу вплине на вироблення лексикографічних засад опису семантики 
адвербіальних лексем з урахуванням їхнього образного компонента значення.
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ІНТЕРДИСКУРСИВНІСТЬ КІБЕРПРОСТОРУ ЯК ОНТОЛОГІЧНА ПЕРЕДУМОВА  
ДЛЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ КІБЕРБУЛЛІНГУ

Статтю присвячено аналізу інтердискурсивності як характеристики кіберпростору та передумови для акту-
алізації кібербуллінгу. Інтердискурсивність визначено як когнітивну категорію, що відображає взаємодію знань і 
когнітивних процесів. Визначено сигнали інтердискурсивних зав’язків: прототипові та ядерні елементи планів дис-
курсу. Інтердискурсивність кіберпростору визначається як передумова актуалізації стратегії кібербуллінгу.

Ключові слова: кіберпростір, дискурс, інтердискурсивність, інтертекстуальність, кібербуллінг.

iNterdiScurSiVity Of the cyBerSpace aS the ONtOlOgical cONditiON fOr the actualiZa-
tiON cyBerBullyiNg

The paper is dedicated to the analysis of the interdiscursivity as the polycode characteristic of the cyberspace and the 
condition for the actualization of cyberbullying. In the research of characteristics and markers of the cyberbullying the main 
attention is paid to the pragmatics and the context of communication. According to the main principle of the system approach 
the indicators of cyberbullying are examined in the црщду context, which is defined as discourse. 

The interaction and differences between the concepts «interdiscursivity» and «intertextuality» is examined. The interdis-
cursivity is defined as a cognitive category that reflects the active interaction of different knowledge and cognitive processes. 
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The explicit intertextual connections, which greatly simplify the interpretation of the cyberbullying texts are defined as rel-
evant because the demonstration of cyberbullying is aimed at mass recipients in the sphere of Internet.

Among the interdiscursive connection signals such types are defined: prototypical, kernel elements of conceptual and 
language spheres of the discourse. The interdiscursivity of the cyberspace is defined as the condition for the cyberbullying 
strategy actualization with the use of non-verbal semiotic systems.

In this paper different types of demonstration of the intertextuality actualization in the cyberspace are also defined.
Key words: cyberspace, discourse, interdiscursivity, intertextuality, cyberbullying.

ИНТЕРДИСКУРСИВНОСТЬ КИБЕРПРОСТРАНСТВА КАК ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ДЛЯ 
АКТУАЛИЗАЦИИ КИБЕРБУЛЛИНГА

Статья посвящена анализу интердискурсивности как поликодовой характеристики киберпространства и пред-
посылки для актуализации кибербуллинга. Рассмотрены взаимосвязь и различия понятий «интердискурсивность» 
и «интертекстуальность». Интердискурсивность определена как когнитивная категория, которая отображает 
активное взаимодействие разных знаний и когнитивных процессов. Среди сигналов интердискурсивных связей вы-
делены прототипичные, ядерные элементы концептуального и языкового плана дискурса. Интердискурсивность 
киберпространства определена как предпосылка актуализации стратегии кибербуллинга при помощи использования 
невербальных семиотических систем. 

Ключевые слова: киберпространство, дискурс, интердискурсивность, интертекстуальность, кибербуллинг.

Постановка проблеми. В дослідженні онтологічних характеристик явища кібербуллінгу та його маркерів особливої 
уваги заслуговують їх прагматика і контекст комунікації. Спираючись на принцип системного підходу, параметри кібер-
буллінгу необхідно розглядати в максимально повному контексті їх застосування, чому слугує дискурс. 

Незважаючи на різне тлумачення поняття «дискурс», загальноприйнятим є той факт, що мову не можна досліджувати 
поза межами її функціонування. Відповідно, дискурс містить параметри суб’єктів, ситуації і надає широкий контекст. 

Отже, доцільним видається розглянути поняття контексту, який відіграє провідну роль у процесі аналізу дискурсу. 
Жоден дискурс не існує поза контекстом і окремо від інших типів дискурсу. Він співвідноситься з дискурсами, що ві-
дображають схожі (або тотожні) соціальні події, схожу авторську позицію та систему аргументації, схожий широкий 
соціально-політичний та історичний контекст, в межах якого вони утворилися [9, с. 140–141]. Дослідження інтердискур-
сивності кіберпростору має відбуватись через аналіз дискурсивного контексту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи питання контексту, видається доцільним розмежувати поняття 
мовного, позамовного та дискурсивного контексту. Мовний контекст є «фрагментом тексту, що містить обрану для ана-
лізу одиницю і є необхідним й достатнім для визначення значення цієї одиниці». Позамовний контекст представлений у 
вигляді «ситуації спілкування, що містить умови комунікації, самих мовців, їх ставлення тощо» [7, с. 238]. 

«Дискурсивний контекст являє собою єдність соціальних, психологічних, прагматичних характеристик і виступає як 
абстракція стосовно реальних ситуацій… Поряд із внутрішньомовними умовами, що виходять з мовних елементів та їх 
відношень, дискурсивний контекст включає і комплекс зовнішніх умов комунікації, що проектуються в область дискур-
су» [2, с. 26–27]. 

В межах дискурсивного контексту виділяють зовнішній і внутрішній або транссеміотичний і семіотичний [13, с. 146–
152; 1, с. 16–27]. А. П. Мартинюк визначає транссеміотичний як контекст «звернений до комунікативної ситуації у всьому 
різноманітті її антропоцентричних, етнографічних, соціологічних, мовних, і культурних складових» і виокремлює в його 
межах три прагматичних типи контексту: екзистенціальний (світ об’єктів, станів, подій та суб’єктів, що породжують/ін-
терпретують висловлювання); соціокультурний (чинники, що визначають суб’єкта дискурсу «як члена певного етнокуль-
турного соціуму й частково визначають значення мовних одиниць»); психологічний (психологічні процеси й регулятиви, 
відповідальні за мовленнєву дію та взаємодію). Фактори транссеміотичного або зовнішнього контексту мають вплив на 
комунікативну діяльність, перетворюючись на складову внутрішнього семіотичного контексту, який є «інтерпретацією 
реальності у межах сформованого в конкретній лінгвокультурі «бачення світу», яке, власне, і становить когнітивні під-
стави комунікативної діяльності індивіду як члена цієї лінгвокультури» [1, с. 17, 20, 23].

Для дослідження прагматико-комунікативних параметрів кібербуллінгу найбільш прийнятною, на наш погляд, є саме 
комунікативна модель Т. Ван Дейка, оскільки вона не тільки припускає систематизований опис його різних вимірювань, 
але і дає можливість визначити відношення між використанням мови, ідеями і переконаннями і їх взаємодією.

Основними принципами аналізу дискурсу, згідно моделі Т. ван Дейка, є: 1) вивчення природної мови текстів і розмов; 
2) використання контексту (соціального і культурного); 3) лінійна послідовність аналізу структурних одиниць; 4) розгляд 
письмового і усного дискурсу як соціальної практики його учасників; 5) вивчення усної мови, але без повного ігноруван-
ня мови письмової; 6) врахування категоризації, що відтворюється його учасниками; 7) виявлення загального значення 
і функцій дискурсу; 8) аналіз дискурсу за всіма напрямками і на всіх рівнях (звуковому, граматичному, семантичному);  
9) облік конструктивності дискурсу, конструктивні елементи якого можуть функціонально використовуватися, розумі-
тися і вивчатися як складові інших елементів; 10) облік загальних граматичних, комунікативних правил і правил мовної 
взаємодії, а також розгляд порушень, ігнорування і змін існуючих правил у даному дискурсі; 11) виявлення стратегій, 
якими користуються мовці для досягнення мети дискурсу; 12) визнання ролі соціальної когніції у дискурсі – тобто знань, 
відносин, ідеологій, норм, цінностей [12, с. 29–31].

Цілі і завданя статті – аналіз інтердискурсивності кіберпростору як онтологічної передумови актуалізації кібер-
буллінгу.

Для досягнення цілей і завдань статті використано порівняльно-описові методи, а також методи лінгвістичного спо-
стереження та аналізу різних типів дискурсу, визначення їх когнітивних і прагмалінгвістичних особливостей. Матеріалом 
для аналізу слугували тематичні літературні джерела та приклади реалізації комунікативної стратегії кібербуллінгу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дискурс є принципово відкритою системою, дискурсивною формацією, 
тобто сукупністю тематично співвіднесених текстів. Зміст (або тема) дискурсу реалізується не в окремому тексті, а в 
комплексній взаємодії багатьох текстів. За такого тлумачення дискурс позначає комунікативний простір, який умож-
ливлює взаємодію певних типів тексту. Відповідно, дискурс притягує не одну комунікативну подію, а цілий комплекс 
подій [11, с. 173]. Дискурсивність означає розуміння тексту не окремо (як ізольованої одиниці), а в якості складової мета-
текстової єдності. Отже, дискурсивність слід розглядати як ознаку тексту, що характеризує його відкритість метасистемі 
дискурсу, якщо розуміти останній як сукупність однорідних за змістом текстів [11, с. 174].
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Відповідно, якщо існують зв’язки між текстами, то можливою видається також взаємодія, діалогічність між різними 
типами дискурсу. Це, у першу чергу, стосується Інтернет-дискурсу, де можна простежити декілька перспектив в одному 
тексті, оскільки користувачі додають інші типи дискурсу або дискурси інших мовців у свій власний.

Поняття маркованості інтертекстуальних відношень піднімає питання про діапазон лінгвістичних сигналів, що умож-
ливлюють інтерпретацію міжтекстових зв’язків. Маркованість актуалізується у вигляді лінгвістичних сигналів міжтек-
стового діалогу на фонетичному, лексичному, синтаксичному рівнях, а також у стилістичній та композиційній площинах. 
Поняття маркованості пов’язане з усвідомленими, навмисними, чітко матеріалізованими у тексті посиланнями на інші 
тексти. Внаслідок цього маркованість тлумачиться та оцінюється в перспективі авторської інтенціональності. Марко-
ваність спрямована на привернення уваги адресату через порушення однорідної тканини тексту [11, с. 196–197]. Таким 
чином, інтертекстуальність проявляється на вербальному, текстовому рівні, тоді як інтердискурсивність є процесом ког-
нітивного рівня, взаємодією у свідомості мовця одиниць надтекстового рівня, до якого належать дискурси та різні семіо-
тичні системи. Реалізація цього процесу за умов полікодового середовища у свідомості мовців відбувається через проник-
нення до тексту одного семіотичного типу, експліцитно виражених текстів іншої семіотичної системи, зокрема візуальної 
або аудіо інформації. Відповідно, такі тексти мають високий рівень регулятивного впливу на реципієнта, оскільки вони 
апелюють до когнітивних процесів мислення [9, с. 141].

Текстова експліцитна інформація сприймається на фоні дискурсивної, більш імпліцитної інформації, без якої належ-
на інтерпретація тексту видається просто неможливою. Відмінності між інтертекстуальнісю та інтердискурсивністю, на 
думку І. К. Архіпова [3, с. 187], містяться у взаємозалежнності мови і мислення: «суть відмінностей полягає у тому, що 
дискурсом називають всі до- і післятекстові процеси, які відбуваються у свідомості». Інтердискурсивність запускає меха-
нізм діалогічного зіткнення дискурсивних систем у вигляді вже встановлених когнітивних систем мислення, культурних 
кодів, комунікативних стратегій, тоді як у випадку інтетекстуальності спрацьовує взаємодія текстів та їх елементів [11, 
с. 23]. Отже, інтертекстуальність є текстовою категорією, а інтердискурсивність – когнітивною, що відображає активну 
взаємодію різних знань і когнітивних процесів.

Задля розмежування вказаних понять пропонується використовувати різний характер сигналів відповідних явищ. У 
якості інтертекстуальних сигналів функціонують конкретні мовні одиниці, що вказують на зв’язок між текстами (цитати, 
алюзії, ремінисценції). У випадку інтердискурсивних зв’язків сигналами є прототипові, ядерні елементи концептуального 
і мовного плану дискурсу [4, с. 69].

Природа інтертекстуальності полягає у безпосередній взаємодії текстових систем з експліцитно маркованими поси-
ланнями на інший текст або у посиланні на текстотвірну модель, за якою формується інший текст. Інтертекстуальність 
реалізується не через мовні знаки, а через схожість тем, сюжетів, мотивів [10, с. 212]. Варто наголосити на діалектичній 
єдності досліджуваних понять, оскільки вони не можуть функціонувати окремо і, більш того, є взаємозалежними. Інтер-
дискурсивні зв’язки актуалізуються в свідомості через інтертекстуальність шляхом цілої низки експліцитно виражених 
мовних одиниць, а також шляхом актуалізації невербальних маркерів.

Тексти вступають у взаємодію завдяки дії «когнітивних модулів» в системі знань людини [10, с. 220–221]. Інтер-
дискурсивність є, таким чином, передумовою для появи інтертекстуальності. В інтертексті перетинаються не дискурси, 
а їх сліди – тексти. Інтертекстуальний аналіз повинен враховувати всі можливі дискурси, що беруть участь у формуванні 
інтертексту [8, с. 76], обумовлюють широкий дискурсивний контекст, та надають інформацію у вигляді когнітивних ко-
ординат для інтерпретації.

Внаслідок полікодової асоціативності мислення інтердискурсивність є визначальною рисою когнітивних процесів, що 
актуалізується на текстовому рівні у вигляді міжтекстових зав’язків.

Оскільки демонстрація явища кібербуллінгу спрямована на масового реципієнта у середовищі Інтернет, актуальними 
є експліцитні інтертекстуальні зв’язки, які значно полегшують інтерпретацію текстів кібербулінгу. На думку Г. В. Бо-
бровської [5, 69] орієнтація на масового адресата і досить зрозуміла настанова на доступність і зрозумілість часто супро-
воджуються експлуатацією інтертекстуального мінімума (тобто мінімальною імпліцитністю і, відповідно максимальною 
експліцитністю). Звуження діапазону використання прецедентних висловів сприяє тому, що фігури інтертексту, які ви-
конують експресивну функцію, стають шаблонними, стандартними засобами.

Інтернет-середовище здатне максимально реалізувати категорію діалогічності, оскільки будь-яка подія у вигляді пові-
домлення-стимулу може викликати реакцію користувачів. До того ж діалогічність можна розуміти широко як взаємодію, 
«перегукування» текстів чи як безпосередню взаємодію суб’єктів інтернет-дискурсу за формулою «стимул-реакція» у 
синхронній та асинхронній площинах.

Весь кіберпростір сьогодення пронизаний глобальними та локальними інтертекстуальними зв’язками. Підчас інфор-
маційного запиту інтертекстуальні зв’язки актуалізуються і користувачі отримують доступ до необхідних текстів. Завдяки 
сучасним пошуковим системам у кіберпросторі досить легко виявити міжтекстові зв’язки, які автори прагнуть приховати, 
а саме випадки компіляції та плагіату. Але пошукові системи здатні виявляти лише експліцитні зв’язки у вигляді дослів-
них фрагментів тексту.

Інтертекстуальність актуалізується в кіберпросторі у наступних проявах [6, с. 61–66]:
• формування глобального текстуального (та інтертекстуального) простору віртуального характеру;
• стрімке зростання ступеню відкритості текстів та можливість швидкого автоматичного виявлення експліцитних між-

текстових зав’язків;
• наявність гіпертекстуальності як іманентної властивості Інтернет-середовища;
• зростання значущості категорії діалогічності під час спілкування в кіберпросторі;
• зміна ролі одиниць (фігур) інтертексту, зокрема збільшення питомої ваги та кількості функцій цитацій та цитат;
• розширення комунікативного простору прецедентності та стрімке зростання кількості посилань на прецедентні 

 феномени.
Висновоки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Дискурс кібербуллінгу включає тексти певних 

жанрів, які сформовані відповідними типами дискурсу. Діалогічність текстів кібербуллінгу актуалізується у лінгвальній 
площині, тоді як інтердискурсивність зазначеного явища відображатиметься на когнітивному рівні. Інтердискурсивність 
кіберпростору, як його полікодова характеристика, надає необмежені можливості для актуалізації стратегії кібербуллінгу 
як через текстову діалогічність і шляхом використання невербальних семіотичних систем в їх діалектичній єдності та 
взаємодії. Подальші розвідки у даному напрямку можуть бути спрямовані на дослідження інших складових когнітивного 
простору явища кібербуллінгу, які мають прямий вплив на його мовні прояви у кіберпросторі.
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СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ ЯК ОСОБЛИВИЙ РЕПРЕЗЕНТАНТ ОЦІНКИ В 
ЩОДЕННИКОВОМУ ДИСКУРСІ

У статті проаналізовано структурні й функційні параметри складного синтаксичного цілого як специфічного 
засобу вираження оцінки в українському щоденниковому дискурсі. З’ясовано, що оцінний субдискурс і надфразна 
єдність співвідносяться як зміст та форма. Виокремлено формальні різновиди складного синтаксичного цілого, які 
сприяють реалізації позитивної й негативної оцінки в обстежених щоденникових дискурсах.

Ключові слова: оцінка, оцінний субдискурс, складне синтаксичне ціле, щоденникар, щоденниковий дискурс.

cOMplex SyNtactic WhOle aS a Special repreSeNtatiVe Of aSSeSSMeNt iN a diary diS-
cOurSe

The article deals with the structural and functional parameters of a complex syntactic whole as a specific means of 
assessment expression in the Ukrainian diary discourse. This research is based upon a material of typologically various 
diaries of Ukrainian writers during the period of genre’s activation – the second half of the XXth century («The Diary» by 
O. Dovzhenko, «The thoughts of mine, the thoughts of mine...» by Ostap Vyshnia, «The scraps of thoughts» by V. Simonenko, 
«From prison’s notebook» by V. Stus, «The Blue Book» by V. Malik, «The Cell of Tea Rose» by K. Moskalets). It is found that 
complex syntactic whole has a particular status among syntactic representatives of assessment due to its own structural and 
semantic independence and logical completeness. Author has determined that evaluative subdiscourse and superphrase unity 
are related as the content and form: CSW is a means of implementation, linguistic embodiment of semantic filling of evaluative 
subdiscourse. Also it is sorted out the formal varieties of complex syntactic whole, which favor the implementation of positive 
and negative assessment in the parsed diary discourses: one or several sentences’ structures; complex composite structures 
and CSW in a form of fragmentary, short, ragged sentences. An analysis shows that fragmentation and expressivity of the as-
sessment, which is denominated by a complex syntactic whole, can be enhanced by writer’s graphic destruction that increases 
illocutionary and perlocutionary force of axiologically filled expression. It is proved that the usage of superphrase unity for 
explication of the assessment allows person, who keeps a diary, to deepen and to expand the image for achieving desired 
figuratively-expressive effect, to help potential recipients to interpret the information as accurately as possible. Structural 
and semantic potency of superphrase unity opens for the diarist the infinite possibilities for stylistically unique explication of 
positive and negative subjective and objective assessment.

Key words: assessment, complex syntactic whole, diarist, diary discourse, evaluative subdiscourse.

СЛОЖНОЕ СИНТАКСИЧЕСКОЕ ЦЕЛОЕ КАК ОСОБЕННЫЙ РЕПРЕЗЕНТАНТ ОЦЕНКИ В ДНЕВНИКО-
ВОМ ДИСКУРСЕ

В статье проанализировано структурные и функциональные параметры сложного синтаксического целого как 
специфического средства выражения оценки в украинском дневниковом дискурсе. Выяснено, что оценочный субди-
скурс и сверхфразовое единство соотносятся как содержание и форма. Выделены формальные разновидности 
сложного синтаксического целого, которые способствуют реализации позитивной и негативной оценки в исследо-
ванных дневниковых дискурсах.

Ключевые слова: дневниковед, дневниковый дискурс, оценка, оценочный субдискурс, сложное синтаксическое целое.

Ураховуючи прагматичний аспект дослідження категорії оцінки, а також той факт, що оцінна семантика вповні ре-
алізується лише в межах висловлення, на окрему увагу заслуговує аналіз синтаксичних засобів вираження оцінки в що-
денниковому дискурсі. Відбір експлікатора для реалізації авторської оцінки об’єкта може бути зумовлений ідіостилем 
письменника, інтенційними особливостями щоденника або комунікативним наміром конкретного запису в діаріушеві. 
Усі синтаксичні конструкції, до яких вдаються майстри слова, щоб вербалізувати своє ставлення/враження/почуття до 
об’єкта, покликані вирізнити оцінку, акцентувати на ній увагу, посилити прогнозований прагматичний і зображально-ви-
ражальний ефект.
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Окремішність складного синтаксичного цілого, або надфразної єдності, зумовлена тим, що йому «властива єдність 
думки, вислову, теми, суб’єктивно-модального забарвлення. Це цілісне утворення, в якому зв’язок окремих речень зумов-
люється ставленням мовця (автора) до висловлюваного» [12, с 373]. Традиційно ССЦ вважають особливою синтаксичною 
одиницею з «власною семантичною, структурною й функційною природою» [1, с. 38]. Із текстового потоку надфразна 
єдність вичленовується завдяки своїй змістовій самостійності. «Структурою ССЦ є усі види його внутрішніх зв’язків та 
структурних ярусів мови, що утворюють мовний конгломерат, який відповідає цілеустановці автора. Заміна або зміна 
будь-якої структурної одиниці спричинить переорієнтацію акцентів смислу та зміни всієї структури конкретного ССЦ» 
[8, с. 90]. Саме тому семантична домінанта є відправним пунктом диференціації ССЦ. 

У проаналізованих щоденникових дискурсах («Щоденник» Олександра Довженка, «Думи мої, думи мої…» Оста-
па Вишні, «Окрайці думок» Василя Симоненка, «Із таборового зошита» Василя Стуса, «Синя книга» Володимира Ма-
лика, «Келія Чайної Троянди» Костянтина Москальця) зафіксовано непоодинокі випадки вираження суб’єктивної або 
об’єктивної оцінки одного об’єкта різнорівневими мовними засобами в межах декількох речень, які водночас об’єднані 
в складне синтаксичне ціле. Використання такого експлікатора дає змогу діаристові поглибити, розширити образ, щоб 
досягти бажаного зображально-виражального ефекту, посприяти якомога точнішій інтерпретації повідомлюваного потен-
ційним реципієнтом. Крім того, оцінні висловлення у формі ССЦ наповнені емотивністю, оскільки так багатослівно що-
денникарі характеризують об’єкти, які справили на них неабияке враження або мають виняткову цінність тощо. Емотив-
ність аксіологічно забарвлених надфразних єдностей допомагає реалізації однієї з визначальних функцій і самої оцінки, 
і діаріуша загалом, – самотерапії, сповіді, позаяк будь-яке оцінне висловлення письменника обов’язково має екстралінг-
вальне підґрунтя та є втіленням його світобачення й внутрішнього світу. Щодо цього слушно зауважує С. Т. Шабат-Савка: 
«Такі складні синтаксичні комплекси вирізняються сентенційною універсальністю, величавістю змісту, філософськими 
узагальненнями, афористичністю, яка виявляється не тільки у виборі синтаксичної форми, а й в авторському прагненні 
саме так передати життєву істину, філософську позицію» [11, с. 284].

Складне синтаксичне ціле, семантичним ядром якого є об’єкт і оцінка, у сучасній лінгвістиці тексту й дискурсології 
позначають терміном «оцінний субдискурс» (Н. М. Миронова [6], Н. В. Гончарова [3]), дефінуючи його як «підпорядкова-
ну частину діалогічного дискурсу іншого типу, яка характеризується наявністю аксіологічної структури» [3, с. 7]. Іншими 
словами, це дискурс у дискурсі із власною мікротемою, комунікативними тактиками й стратегіями. Така концепція є ціл-
ком логічною, послідовно вибудуваною, вона безпосередньо пов’язана із процесом ідентифікування надфразної єдності 
як продуктивного засобу вираження оцінки в щоденниковому дискурсі. Проте варто зазначити, що оцінний субдискурс 
і складне синтаксичне ціле співвідносяться як зміст і форма: ССЦ є засобом реалізації, мовним утіленням семантичного 
наповнення оцінного субдискурсу.

За формою, обсягом, змістом і рештою параметрів зафіксовані надфразні єдності, які експлікують суб’єктивну автор-
ську оцінку, демонструють одмінності. Генерувати ССЦ може навіть одне речення, у якому аксіологічно марковані ком-
поненти нанизуються за законами градації, такий механізм додає динаміки всьому контекстові: О, як незвично бачити все 
це: вологу чорну землю, зелений мох, дрібний весняний дощик навскоси; яке все нове і справжнє у глибинах простору, 
котрі нарешті відкрилися натомленим очам, – і цей сильний молодий вітер, наповнений голосами птахів, і ці дивні 
прекрасні хмари… (Москалець, 20.03.1991). Декілька речень так само здатні сформувати ССЦ. Вони утворюють великий 
дискурсивний масив, оцінний зміст якого стосується лише одного об’єкта: Не люблю епітетів. Надміру епітетів. Цим 
грішить Стельмах. Мова його така завихрена, заквітчана епітетами та іншими красивостями мовними, що іноді 
годі з першого разу розшолопати зміст речення. Зовні воно красиве. А схопити, уявити те, що хотів сказати автор 
дуже важко. Багато словесної полови! Важко і нудно читати. А якщо й додати, що й сюжет Стельмах будує так, як 
казах – пісню, тобто нанизує безперервно безліч фактів і фактиків, без яких можна обійтись, то стане зрозуміло, 
чому важко переказати зміст його творів. Читаєш – і перед тобою туман! (Малик, 07.06.1969).

Стосовно знаку оцінки, то в обстежених щоденникових дискурсах у формі надфразної єдності однаковою мірою ре-
презентовано позитивну й негативну оцінки. Інтенсивність пейоративної оцінки може варіюватися від простого невдо-
волення, осуду до обурення, огиди, ненависті, пор.: На мене завжди находив гнітючий сум при одній лише думці про 
перегляд картини. Вона скрізь і завжди була гіршою, ніж я уявляв її і творив. І се було одним з нещасть мого життя. Я 
був мученик в результатах своєї творчості. Я ні разу не мав насолоди. Навіть спокою од споглядання результатів своєї 
безмірно тяжкої і складної праці. І чим далі, тим все більше переконуюсь, що 20 років кращого свого життя потратив 
я марно. Що б я міг сотворити! (Довженко, 04.03.1945) і Справді, Сталін не зійшов на п’єдестал, не люди поставили 
його, а він сам виліз – через віроломство, підлість, виліз криваво і зухвало, як і всі кати. Тепер цей тигр, що живився 
чоловічиною здох би від люті, коли б дізнався, якою знахідкою для збирачів металолому стали його бездарні, лубкові 
пам’ятники (Симоненко, 19.09.1962). До континууму меліоративних оцінок, репрезентованих складним синтаксичним 
цілим, входять яскраво виражені відчуття захоплення, прихильності, дружнього співчуття, як-от: Помер Яновський Юрій. 
Тільки що одержав телеграму з Києва і говорив з Оленою по телефону. Нещасливий мій друг. Скільки й пам’ятаю я, весь 
час він мучився, страждав фізично й душевно. Все життя його було скорботне. Навіть писати перед смертю почав 
по-руськи, очевидно, з огиди до обвинувачень в націоналізмі, з огиди до дурнів безперечних, злих гайдуків і кар’єристів. 
Чоловік талановитий, чесний, тонкий, ображений до краю життям. Вічна Вам пам’ять і земля пером, друже й пись-
меннику нещасливий (Довженко, 26.02.1954).

За структурно-синтаксичними параметрами аксіологічно марковані ССЦ умовно диференційовано на дві групи. До 
першої входять ті надфразні єдності, у яких речення репрезентовані складними багатокомпонентними конструкціями, 
поєднаними ланцюжковим зв’язком. Оцінка, реалізована в такому контексті, може здаватися дещо роззосередженою, 
пом’якшеною контекстом. Завдяки ж ефекту накопичення автор досягає бажаного інтенційного результату: Олівейру-Кор-
тасара-Мореллі бісить те, що він не такий геніальний, як йому хотілося б; і він починає сікатися до мови, до філософії, 
до кохання, намагається витягти сам себе за волосся вище власного зросту, напихає роман (не тільки «Гру в класи») 
іменами модних поетів, філософів, назвами модних на той час Дзен і гіпі, нашпиговує текст цікавими (бо ж він не дур-
ний) цитатами, – і на всьому цьому лежить порохнява аргентинського провінціалізму, прагнення видавати себе не 
за того, ким він є насправді; біда ще й у тому, що сам Кортасар усвідомлює це, а від такого усвідомлення неможливо 
заховатись; і от замість нехай не геніального, але дуже цікавого Кортасара-новеліста ми маємо провінційного рома-
ніста з претензіями. Це те, що загрожує не тільки мені, а всім присутнім: бажання видаватися геніальнішим, ніж 
ти є насправді. Але нічого, з роками це минає; а хто таким і помер, то тут уже нічого не вдієш. «Бажання видаватися 
геніальнішим, ніж ти є насправді», – добре сказано (Москалець, 21.02.1991). 
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Другу групу становлять ті ССЦ, яким притаманні уривчастість. Це головно обірвані, короткі, неповні, односкладні 
речення. Оцінка в таких контекстах сконцентрована, вона домінує над рештою інформації, емоційна напруга увиразнює 
й акцентує увагу на кожному окремому експлікаторові: Помітив я ще одне в колгоспах: ніде не зустрів жодного веселого 
обличчя. Усі невеселі, стурбовані. І багато облич печальних. Важко живеться народу. Немає пісень. Ніде не співають. 
Є горілка. Як страшенно дорого обійшлася народу нашому війна (Довженко, 06.10.1954). Фрагментарність й експресив-
ність оцінки, вираженої розглядуваним різновидом ССЦ, письменник може посилювати графічною деструкцією. Такий 
прийом членування й вияскравлення компонентів надфразної єдності використовують у своїх щоденниках Остап Вишня 
й Олександр Довженко (авторський абзац позначено скісною рискою):...І от Тимошенко... / Він не тойкає, не отойкає, не 
тогокає... Він упивається у вас, він ніби помпу своїх очей встромляє у вашу думку... Що? Як? Одне слово! Одну мисль!.. 
/ І ви знаєте, – він вас заражає на творчість, на дерзання, на роботу! / Для такої людини хочеться щось ізробити, бо 
це людина творча. / Творець! /Багато ще в нього є недосконалого, невдалого, наївного, почасти дрібного, але не в цім 
річ: на добірному зерні пшениці полова навіть обов’язкова. / Але це творчість... / А творчість, справжня творчість, 
вона не тільки радує, вона запліднює... / От вам і Тарапунька! (Вишня, 05.02.1952); У мене був дід, похожий на Бога. 
І коли я молився Богу, я бачив на покуті ніби портрет діда, а сам дід лежав на печі і кашляв. / Він був високий, з сірими 
очима й тонким орлиним носом. У нього був високий лоб і хвилясте волосся, а борода біла. Був він добрий і гордий. Він 
безумно любив гарну бесіду і гарне слово. Мати вважала його за чорнокнижника і ховала його Псалтир. Потім вона 
почала палити його по листочку в печі. / Він був добрий дух лугу і риби. Він збирав гриби і ягоди краще за нас і розмовляв 
з кіньми (Довженко, 02.04.1942).

Отже, складне синтаксичне ціле як продуктивний засіб вираження оцінки дає змогу письменникові відтворити власне 
сприйняття світу, імпліцитно зреалізувати інтенцію розмірковування, яка націлена на психологічну самотерапію. Струк-
турно-семантичні потенції надфразної єдності відкривають перед діаристом невичерпні можливості для стилістично уні-
кального експлікування різнознакової суб’єктивної та об’єктивної оцінки.

Література:
1. Бабенко Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста : учебник / Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. – М. : Наука, 2004. 

– 496 с.
2. Вишня Остап Думи мої, думи мої… [Електронний ресурс] / Остап Вишня. – Режим доступу : http://www.ukrlib.com.ua/

books/printthebook. php?id=125&bookid=3 (дата звернення: 16.03.2012). – Назва з екрана.
3. Гончарова Н. В. Аксіологічна структура англомовного діалогічного дискурсу (на матеріалі художньої прози) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Н. В. Гончарова. – К., 2002. –18 с.
4. Довженко О. П. Сторінки щоденника (1941–1956) / О. Довженко. – К. : Вид-во гуманіт. л-ри, 2004. – 384 с.
5. Малик В. К. Синя книга : щоденник (записки для себе). 1958–1998 / В.К. Малик ; упоряд.: О. В. Сиченко, Н. О. Сиченко. – 

2-е вид., без змін. – Полтава : АСМІ, 2011. – 308 с., іл.
6. Миронова Н. Н. Структура оценочного дискурса : дис.... д-ра филол. наук : 10.02.19 / Миронова Надежда Николаевна. – М., 

1998. – 355 с.
7. Москалець К. Келія Чайної Троянди. 1989–1999 : щоденник / Костянтин Москалець. – Львів : Кальварія, 2001. – 204 с.
8. Руміга І. І. Складне синтаксичне ціле як структурно-семантична одиниця синтаксису / І. І. Руміга // Наукові праці [Чорно-

морського державного університету імені Петра Могили]. Серія: Філологія. Мовознавство. – Миколаїв, 2013. – Т. 216. Вип. 204. 
– С. 89–92.

9. Симоненко В. Окрайці думок // Симоненко В. Окрайці думок : у 2 т. Т. 1: Поезії. Казки. Байки. З неопублікованого. Проза. 
Літературні статті. Сторінки щоденника. Листи / В. Симоненко ; упоряд. Г. П. Білоус, О. К. Лищенко. – Черкаси : Брама-Україна, 
2004. – C. 360–366.

10. Стус В. З таборового зошита // Стус В. Твори : у 4 т. 6 кн. / В. Стус ; передм. Д. Стуса. – Львів : Просвіта, 1994. – Т. 4. 
Повісті та оповідання ; Незакінчені твори ; Сценарії ; Літературна критика ; Заяви, публіцист. листи та звернення ; З таборового 
зошита. – С. 485–506.

11. Шабат-Савка Т. С. Категорія комунікативної інтенції в українській мові : монографія / С. Т. Шабат-Савка. – Чернівці : 
Букрек, 2014. – 412 с.

12. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : підручник / К. Ф. Шульжук. – К. : Академія, 2004. – 408 с.

УДК [811.161.2+811.111]’367.623(043.3)
В. А. Діброва,
Київський Національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ФРЕЙМ «ЗАПЕРЕЧЕННЯ»  
В АНГЛІЙСЬКОМУ Й УКРАЇНСЬКОМУ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ ДИСКУРСІ

Стаття присвячена дослідженню когнітивного механізму фрейму «заперечення» в офіційно-діловій комунікації, 
аналізу засобів вираження заперечення. Розгляд типових фреймових структур та їх класифікація. Вивчення прин-
ципів структурування і відображення певної частини людського досвіду, знань у значеннях мовних одиниць, способи 
актуалізації загальних знань у процесі комунікації. Аналіз текстів англійського і українського офіційно-ділового мов-
лення, де використовуються конструкції обставинного типу із заперечною частками not і не.

Ключові слова: фрейм, заперечення, дискурс, когнітивні структури, ситуація заперечення. 

FRAME «NEGATION» IN ENGLISH AND UKRAINIAN OFFICIAL- BUSINESS DISCOURSE
This article investigates the cognitive frame mechanism «nagation» in official-business communication, analyze means 

of expressing negation. Consideration typical frame structures and their classification. Learning the principles of structur-
ing and displaying a certain part of the human experience, knowledge of language units in values, ways of updating general 
knowledge in the communication process. Analysis of the English and Ukrainian official-business communication, which uses 
design adverbial type of particles not negative and not. Particle not and the pronoun no can be considered as prototypes for 
the negative value of units which clearly mark the communicative situation as the situation of nagation. Frame as a unit of 
knowledge is organized around concepts and contains essential data on typical and effort to this concept as part of the culture.

Keywords: frame, denial, discourse, cognitive structures, the situation of negation.
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ФРЕЙМ «ОТРИЦАНИЯ» В АНГЛИЙСКОМ И УКРАИНСКОМ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОМ ДИСКУРСЕ
Статья посвящена исследованию когнитивного механизма фрейма «отрицание» в официально-деловой комму-

никации, анализа средств выражения отрицания. Рассмотрение типовых фреймовых структур и их классификация. 
Изучение принципов структурирования и отображения определенной части человеческого опыта, знаний в значе-
ниях языковых единиц, способы актуализации общих знаний в процессе коммуникации. Анализ текстов английской и 
украинской официально деловой речи, где используются конструкции обстоятельственного типа с отрицательной 
частицами not и не.

Ключевые слова: фрейм, отрицания, дискурс, когнитивные структуры, ситуация возражения.

Когнітивні механізми фрейму «Заперечення» в офіційно-діловій комунікації представників англійської та української 
лінгвокультур розкриваються на основі мовленнєвих засобів (експресивних, модальних, оцінних), що набувають запере-
чної семантики у фреймових моделях ділового спілкування носіїв англійської та української мов. 

Власне як лінгвістична концепція, фреймова семантика була вперше запропонована Ч. Філлмором у середині 70-х 
років. Застосовуючи поняття фрейму, Ч. Філлмор спочатку розумів його суто лінгвістично як систему вибору мовних 
засобів – слів, граматичних правил і мовних категорій, – які асоціюються з прототипічними сценами або типовими си-
туаціями. Пізніше поняття фрейму трактується з когнітивної точки зору як особлива уніфікована конструкція знання чи 
схематизація досвіду. Ще пізніше, Ч. Філлмор визначає фрейми як когнітивні структури, знання яких представлені через 
концепти, репрезентовані словами [4, с. 54].

Розуміння фрейму як комунікативної ситуації офіційно-ділового спілкування ґрунтується на таких положеннях, зо-
крема фрейм визначається як:

а) одиниця знань, організована навколо концепта і містить у собі дані про суттєве, типове і можливе для цього концеп-
та в рамках певної культури [1; 51]; структура даних для представлення стереотипної ситуації;

б) тип когнітивної моделі, що репрезентує знання і думки, пов’язані з конкретними, часто повторюваними ситуаціями, 
структура знання, яка об’єднує численні сфери, котрі асоціюються з певною лінгвістичною формою [1, с. 56];

в) когнітивна структура, що існує в феноменологічному полі людини, базується на ймовірних знаннях про типові си-
туації, очікуваннях з приводу якостей і відносин реальних і гіпотетичних об’єктів.

г) модель культурно зумовленого, канонізованого знання, яке є загальним хоча б для частини суспільства [1, с. 63]. 
Виходячи з цих положень, варто зазначити, що фрейм дає можливість змоделювати принципи структурування і відо-

браження певної частини людського досвіду, знань у значеннях мовних одиниць, способи актуалізації загальних знань у 
процесі комунікації. 

Залежно від виду знання, яке відображається у моделі, розрізняють ситуативні та класифікаційні фрейми. Ситуативні 
фрейми репрезентують знання немовного, ділового характеру, класифікаційні – відображають принципи організації мов-
ної системи (фрейми класів слів, різних типів текстів і т.д.) [1, с. 64]. 

За основу класифікації фреймів заперечення в англійській та українській мовах беремо класифікацію, запропоновану 
у розвідках С. А. Жаботинської [2], яка розрізняє п’ять типів фреймових структур:

1) предметноцентричний фрейм, який складається із системи пропозицій, де до одного й того ж логічного суб’єкта 
приєднується декілька логічних предикатів; у центрі уваги перебуває сам предмет;

2) акціональний фрейм, конституентами якого є декілька предметів, які наділяються семантичними ролями, акцент 
зміщується на взаємодію одного предмета з іншими;

3) партонімічний фрейм, предметні сутності якого співвідносяться між собою як ціле і його частина;
4) гіпотонімічний фрейм, у якому предметні сутності поєднуються родо-видовими відношеннями;
5) асоціативний фрейм, що ілюструє відношення схожості, яке базується на зближенні концептів у мисленні самого 

індивіда [2, с. 16].
Спираючись на цю класифікацію, визначаємо фрейм «заперечення» як ситуативний, що репрезентує знання немовно-

го, а мовленнєвого ділового характеру, і акціональний. Предметноцентричний фрейм відображає зв’язок між об’єктами 
дійсності і конструюється предикатами кількості, якості, дії, способу, місця і часу, що відносяться до одного й того ж 
логічного суб’єкту пропозиції. Його конституентами є предметні сутності ХТОСЬ/ЩОСЬ. Предметноцентричний фрейм 
заперечення має переважно загально заперечне значення і моделюється, насамперед, на підставі цілої низки формальних 
показників, що вказують на заперечно-негативний зміст висловлювання, який проявляється на морфологічному (на слово-
творчому), лексико-граматичному та синтаксичному рівнях.

На морфологічному рівні типовими конституентами предметноцентричного фрейму заперечення є словоформи з афік-
сами, а також різні моделі словотвору. При цьому, як слушно зауважує М. Нікітін, афікси «тільки пов’язані з певним 
смислом (поняттям), але самі по собі не спроможні його номінувати, тобто актуалізувати у свідомості певну думку» [3,  
с. 41]. Тільки разом з номінативною одиницею, яка має певний смисл і зміст, афікси можуть передати цій одиниці смис-
лове навантаження відсутності, втрати, протилежності, недостатності і тому подібне. 

Також можна зазначити, що предметоцентричний фрейм включає і висловлювання із заперечними конструкціями, 
запозиченими з іспанської nada (= nothing, none), а також no place, no way, no dice, no sale, no sir eel, no soap, no chance 
/ not a chance, nothing doing, що зафіксовано в сучасній англійській мові. Форма naught використовується як заперечний 
займенник у таких виразах як to bring to naught, to come to naught. Проте практично усі вони не є елементами розмовного 
стилю і не використовуються у офіційно-діловому спілкуванні. 

Якщо під прототипом розуміється основний, найбільш зрозумілий представник класу семантичних ідентичних оди-
ниць, то частка not та займенник по можуть розглядатися як прототипи серед заперечних за значенням одиниць, які одно-
значно маркують комунікативну ситуацію як ситуацію заперечення. 

Локативний фрейм сфокусований на просторових параметрах висловлювання і виступає здебільшого як інтегрований 
в структуру предметоцентричного та/чи акціонального фреймів. Локативний фрейм обіймає випадки позначення місця 
як такого, в якому не діє та/або не існує денотат. Він відповідає схемі (ХТОСЬ/ЩОСЬ не є/ не існує ТАМ). Таким чином, 
локативний фрейм відповідає частково заперечному значенню, що виражене у реченні обставиною місця. В англійській 
мові цей фрейм відповідає насамперед висловлюванням із застосуванням заперечного прислівника nowhere, в українській 
– ніде. Однак, як засвідчують проведені нами спостереження, висловлювання з цими заперечними компонентами не є 
властивими ні для українського, ні для англійського офіційно-ділового мовлення. Причину цього вбачаємо у точності й 
однозначності даного функціонального стилю, властивого для ділової комунікації, на противагу аморфності і невизна-
ченості понять, що презентовані названими українськими і англійськими заперечними прислівниками. Тому у текстах 
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англійського і українського офіційно-ділового мовлення використовуються конструкції обставинного типу із заперечною 
частками not і не.

Темпоральний фрейм заперечення, сфокусовані на просторово-часових параметрах висловлювання, Як і локативний, 
темпоральний фрейм здебільшого інтегрується у структуру предметоцентричного та/чи акціонального фреймів. Темпо-
ральний фрейм заперечення як в українській, так і в англійській мові обіймає заперечні конструкції, в яких об’єкт за-
перечення пов’язаний з темпоральними вимірами висловлювання, Предикати темпоральної схеми (ХТОСЬ/ЩОСЬ не є/ 
не існує ТОДІ) містять час, коли або протягом якого не існує денотат. Темпоральний фрейм заперечення представлений 
насамперед обставиною часу і має частково заперечне значення. У англійській мові таким засобом виступає насамперед 
прислівник never, який зазвичай стоїть перед дієсловом і надає йому заперечного значення. Прислівник never традиційно 
не використовується в контексті неозначеного минулого часу. В словниках знаходимо: in good usage, never is not used with 
simple past tenses to mean not; it is incorrect to use never when referring to one occasion, never can only be used in continuous 
contexts. Однак Дж. Чешир спростувала це твердження, звернувши увагу на те, що прислівник never в сучасній англійській 
мові все частіше перетворюється в маркер заперечності під час вираження поодинокої події в минулому [6]. 

В. В. Юхт також відмічає, що прислівник never за своєю семантикою та синтаксичному вживанню наближається до спе-
ціалізованого синтаксичного засобу – предикатного негатора. Часто відбувається послаблення семи темпоральності в семан-
тичній структури never, що призводить до її часткового перетворення в своєрідний показник акцентованого заперечення [5].

Варто звернути увагу на використання прислівника ever з часткою not. З точки зору Е. Кліма, використання в мові 
ever аналогічно використанню займенника any: вони використовуються в заперечних, питальних та обмежених вислов-
люваннях. Проте, відрізняючись від any, прислівник ever зустрічається досить рідко в заперечних висловлюваннях, але 
утворений від нього прислівник never, навпаки – набагато частіше. Цей факт пояснюється більш сильною в порівнянні з 
not ever виразністю never [6, c. 131–132).

В українській мові аналогічна семантика транслюється за допомогою заперечного прислівника часу ніколи, наприклад:
Однак у текстах офіційних документів, як засвідчують наші спостереження, даний заперечний прислівник практично 

не використовується з метою окреслення темпоральних параметрів висловлювання. Натомість найчастіше з цією метою 
застосовуються, як наголошувалося вище, клішовані звороти із заперечною семантикою у жодному випадку, за жодних 
обставин, які вживаються здебільшого при заперечних дієслівних конструкціях: не дозволяється, не припускається тощо.

Темпоральний фрейм заперечення включає у себе й такі конструкції, у яких висловлювання набуває семантики негації 
завдяки імпліцитним засобам. Як різновид такого способу вираження заперечення слід розглядати перифрази, виражені 
фразеологічними зворотами на кшталт англ. when the pigs fly чи укр. коли рак свисне (тобто ніколи). Однак, як було на-
голошено вище, у текстах офіційно-ділового мовлення, позначеного високою регламетованістю і стандартизованістю, 
ці засоби транслювання заперечної семантики через їх яскраву образність і емоційну забарвленість (зокрема, вживання 
наведених фразеологізмів надає висловлюванню виразного іронічного звучання) не застосовуються, а є характерними для 
розмовного стилю і стилю художньої літератури.

Акціональний фрейм заперечення вирізняється на основі пропозиції, що має перважно частковозаперечне значення і 
включає предмет-агенс та акт/дію, яку він не виконує. Ця дія виражається за допомогою дієслівних конструктів.

Виділені 3 типи акціонального фрейму 1) хтось діє на когось, 2) хтось діє за допомогою чогось, 3) хтось діє задля 
чогось дозволили з’ясувати комунікативну ситуацію вираження заперечення, рід зайнятості, мету та способи діяльності. 
Так, тип хтось діє на когось експлікується в моделях особа-особа (англ. no criminal charges were brought against him; укр. 
вона ніяк не мала наміру оскаржувати рішення про визнання сина недієздатним), особа-установа (англ. should a teacher 
believe a selection decision is in violation of the agreement, the Union may appeal to the Chancellor; укр. у випадку, якщо вчи-
тель вважатиме, що комісія по відбору was curing порушила угоду, профспілка може звернутися до окружного інспек-
тора), тобто визначається сфера впливу заперечення на комунікативну ситуацію. 

Тип хтось діє за допомогою чогось декодує інформацію стосовно використання підручних засобів у процесі діяль-
ності, саме тому актуалізується у таких моделях – особа-артефакт (англ. the Company will not take any punitive measures 
against any seafarer who respects such dock workers’ trade dispute and any such lawful act by the Seafarer shall not be treated as 
any breach of the Seafarer’s contract of employment, provided that this act is lawful within the country it is taken; укр. компанія 
не буде застосовувати жодних санкцій по відношенню до будь-якого моряка, який підтримав таку трудову суперечку 
докерів, і будь-які такі законні дії моряка не вважатися порушенням Контракту працевлаштування за умови, що ці 
дії не суперечать закону країни, в якій вони вчинені;), особа-мова (англ. the applicant did not agree with the Government’s 
statement; укр. заявниця не погодилась з твердженнями Уряду). 

Інший тип акціонального фрейму хтось діє задля чогось актуалізується у мотиваційних моделях: особа-допомога 
(англ. any such work performed outside the normal working week will be compensated at double the overtime rate; укр. будь-яка 
робота, виконана понад нормовану кількість годин робочого тижня, повинна компенсуватися за подвійним тарифом), 
особа-предмет (англ. no criminal charges were brought against him; укр. проти нього не було висунуто жодних звинувачень 
кримінального змісту). Відтак, адресатові стає відома інтенція діяльності. 

На рівні мовних засобів вираження акціонального фрейму «Заперечення» в англійській мові є дієслівні конструкції з 
часткою not, яка відповідає українському не. Наприклад: 

англ.: Knowingly false accusations of misconduct against employees will not be tolerated;
укр.: Зустріч у Кракові не є одноразовою ініціативою [8] тощо.
В англійській мові not ідентифікується як прислівник (adverb). Ця мовна одиниця є поліфункціональною. Зокрема, як 

зазначається у LDCE, not використовується:
а) щоб надати слову, висловлюванню чи запитанню заперечного характеру;
б) щоб надати слову чи виразу протилежного значення; 
в) замість цілої фрази, щоб заперечити зміст попереднього висловлювання, набуваючи мовленнєвого статусу [7, c. 1119].
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УДК 371.21
М. О. Діденко, 
Київська державна академія водного транспорту, м. Київ 

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ 

Стаття на тему «Особливості створення ситуації успіху на заняттях з англійської мови у ВНЗ», написана 
старшим викладачем кафедри іноземних мов Київської державної академії водного транспорту Діденко М.О., опи-
сує поняття ситуації успіху, актуальність та значення її створення в процесі навчання. Стаття розглядає резуль-
тати роботи, спрямованої на створення ситуації успіху, та важливість творчого та диференційованого підходу 
до студентів як до окремих особистостей та до виконаних ними завдань. Стаття включає практичні поради, яких 
варто дотримуватись для створення ситуації успіху, мотивації та позитивної атмосфери під час навчання.

Ключові слова: ситуація успіху, впевненість, самооцінка, позитивне ставлення, мотивація, диференційований підхід.

creatiNg a SituatiON Of SucceSS at eNgliSh claSSeS iN a uNiVerSity
The article «Creating a situation of success at English classes in a university» is written by Maria Didenko, a senior teacher 

of Foreign Languages at   Kyiv State Academy of Water Transport. The paper describes the concept of success situation, its 
relevance and importance in learning process. The article examines the work aimed at creating a situation of success, and the 
importance of creative and differentiated approach to students as individuals and to the completed tasks. The article includes 
practical advice, which can be followed to create a situation of success, motivation and positive atmosphere during training.

Keywords: situation of success, confidence, self-esteem, positive attitude, motivation, differentiated approach.

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ УСПЕХА НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗ
Статья на тему «Особенности создания ситуации успеха на занятиях по английскому языку в ВУЗ», написан-

ная старшим преподавателем кафедры иностранных языков Киевской государственной академии водного тран-
спорта, описывает понятие ситуации успеха, актуальность и значение её создания в процессе обучения. Статья 
рассматривает результаты работы, направленной на создание ситуации успеха, а также важность творческого 
и дифференцированного подхода к студентам як к отдельным личностям и к выполненным ими заданиям. Статья 
включает практические советы, которых стоит придерживаться для создания ситуации успеха, мотивации и по-
зитивной атмосферы во время обучения.

Ключевые слова: ситуация успеха, уверенность, самооценка, позитивное отношение, мотивация, дифференци-
рованный подход. 

Успіх не означає не робити помилок, 
а означає не припускатись їх вдруге. 

Бернард Шоу

Актуальність. Сучасні тенденції освіти, євроінтеграція, оголошення 2016 року роком іноземної мови, міжнародний 
обмін інформацією у різних галузях знань значною мірою впливають на підвищення статусу іноземної мови, як важливого 
засобу комунікації. Сучасне суспільство висуває випускнику ВНЗ високі вимоги, серед яких важливе місце займають про-
фесіоналізм, соціальна активність, знання іноземних мов і творчий підхід до виконання робочих завдань. Процес вдоско-
налення підготовки майбутніх фахівців в умовах сучасної освіти досить складний та обумовлений декількома важливими 
факторами, серед яких позитивна мотивація навчальної діяльності студентів та відповідність процесу навчання цілям і 
завданням освітньої системи у ВНЗ. 

Беручи до уваги ці факти, щоб студенти поступово не втратили стимул до навчання, необхідно створити комфортні 
умови, за яких кожен студент відчуватиме свою успішність та інтелектуальну спроможність. Застосування викладачем ін-
терактивних методів навчання, зокрема рольових ігор, тренінгів, дебатів, мозкових штурмів, мультимедійних засобів, ство-
рення презентацій навчального матеріалу, здійснення проектно-дослідницької діяльності студентів гарантують педагогічно 
ефективне пізнавальне спілкування. Увагу слід приділяти таким технологіям, як «модульне навчання», «ситуативне на-
вчання», «взаємодопомога», «мікровикладання», у результаті яких створюються умови для переживання студентами ситу-
ації успіху у навчальній діяльності і взаємозбагачення їхніх психологічної, емоційної, мотиваційної, інтелектуальної сфер.

Проблема створення ситуації успіху знайшла своє відображення у роботах вчених різних часів. Наприклад, у своїй 
педагогічній діяльності А.С.Макаренко розробляв ідею «завтраш ньої радості», а В.О.Сухомлинський розвинув її у ство-
реній ним «Школі радощів». На зв’язок діяльності з емоціями звернули увагу К. Ізард, В. Франкл, Б. Ейплард, Д. Карнегі, 
М. Лісіна, А. Люблінська, В. Мухіна та ін. Д. Аткінсон, Є. Ільїн, Х. Хекхаузен пов’язували створення ситуації успіху з 
формуванням позитивної мотивації під час навчання.

Ситуація успіху – це суб’єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичного або морального зусилля вико-
навця справи. З педагогічної точки зору ситуація успіху – це таке цілеспрямоване, організоване поєднання умов, за яких 
створюється можливість досягти значних результатів у діяльності як окремо взятої особистості, так і колективу в цілому. 
Це результат продуманої і підготовленої стратегії і тактики викладача. Навіть разове переживання успіху може докорінно 
змінити психологічне самопочуття студента, допомагає йому усвідомлювати себе повноцінною особистістю, тим самим 
забезпечує успіх у навчанні та у подальшому у житті. Ситуація успіху досягається тоді, коли сам студент визнає результат 
дії як успіх. Головне завдання викладача полягає в створені ситуації успіху для кожного студента.

© М. О. Діденко, 2016
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Участь в олімпіадах, виступи на конференціях, проектні роботи, які потрапляють на виставку, стали для моїх студен-
тів першими яскравими прикладами успіху, якого вони досягли у вивченні іноземної мови.

При створенні ситуації успіху допомога викладача має бути непомітною, щоб студент був впевнений у тому, що успі-
ху він досягнув лише завдяки власним зусиллям та наполегливості. Навіть найменші успіхи студента мають бути помічені 
та підтримані викладачем. За умови позитивного ставлення викладача відбувається підвищення самооцінки студента, а 
впевненість його у власних силах дає йому можливість для повнішої подальшої самореалізації.

У педагогічній літературі описуються такі прийоми створення ситуації успіху: «Сходинки», «Даю шанс», «Пливи 
за нами», «Емоційний сплеск», «Еврика», «Лінія обрію». З ситуацією успіху безпосередньо пов’язане мовне портфоліо. 
Основою портфоліо є шкала самооцінювання Я МОЖУ…, в основі якої є психолого- педагогічний прийом Навіювання: 
«Ти це можеш», «Тобі це вдається» тощо. В портфоліо студенти демонструють свої досягнення у вивченні іноземної мови: 
грамоти за участь в конференціях та олімпіадах, проекти та свої найкращі творчі роботи. Переглядаючи свої роботи, ви-
конані деякий час тому, вони бачать свій прогрес у навчанні та розуміють, що всього можна досягти, відчувають свою 
успішність та отримують впевненість у собі та у своїх силах. 

Можливі причини невдалої спроби створення ситуації успіху можуть бути такі:
1. Недостатня кількість годин, відведена для вивчення іноземної мови
2. Недостатня підготовка викладача
3. Невідповідність або застарілість навчальних матеріалів
4. Невідповідність методики бажаним результатам
5. Недоступність ресурсів для студентів
Бесіди, інтерв’ю, анкетування, систематичне спостереження за студентами дозволили виділити такі поради виклада-

чам для створення ситуації успіху:
Різноманітність в роботі викладача
Одна з найбільш універсальних причин проблем з дисципліною є студентська нездатність та небажання справлятися 

з труднощами. Навчальне середовище, в якому переважають традиційні підходи до навчання та занадто жорсткий контр-
оль, пригнічує їх. Занурення у життєві теми, цікаві ситуації та вражаюче середовище, до якого потрапляють студенти, 
вносить різноманітність до роботи викладача. Це підвищує мотивацію студентів до вивчення мови. Викладач повинен 
спробувати використовувати інноваційні методи викладання англійської мови для того, щоб підвищити рівень зацікавле-
ності і задоволення. Це відіграє важливу роль у вирішенні проблем з дисципліною.

Диференційований підхід
Переживання ситуації успіху особливо важливе для тих студентів, які мають труднощі у вивченні мови. Саме тому 

необхідно добирати такі завдання, з якими зможуть впоратись студенти такої категорії без особливих ускладнень. І тільки 
потім переходити до більш складних завдань. Тому досить ефективним є диференційований підхід до визначення змісту 
діяльності та характеру допомоги студентам під час її здійснення.

Мотивація
Для подальшого життя і роботи студентам необхідно навчитись «функціональної» мови. Заняття повинні включати 

життєві ситуації та складні вправи, радісні та творчі завдання. Коли студенти відтворюють реальні ситуації та практику-
ють ситуативне мовлення, у них є більше шансів зберегти свої знання, ніж на традиційному занятті з англійської мови. 
Крім того, такі дії дуже корисні, оскільки мають терапевтичний ефект. Їхня розважальна сторона дарує студентам почуття 
радості.

Приязне середовище
Виправлення помилок – це тема, якою зазвичай переймаються всі студенти. Викладачу англійської мови необхідно 

ідентифікувати помилки та обговорити їх зі своїми студентами. Наприклад, деякі люблять, щоб їх виправляли одразу, 
інші – після вправи. Підхід до виправлення помилок також залежить від типу діяльності. Виправляти помилки під час діа-
логу недоречно. Це суперечить меті усного спілкування. Правильний підхід до виправлення помилок збільшує здатність 
студентів справлятися з труднощами, і викладач повинен підтримувати безпечну атмосферу для того, щоб забезпечити 
гармонійний процес корекції помилок.

Розширення діяльності
Викладач повинен бути дуже гнучким і змінювати види діяльності протягом заняття задля того, щоб отримати вільне 

мовлення. Він також повинен бути в змозі змінювати діяльність як для всієї групи, так і для окремих студентів. Напри-
клад, одна людина може цілком добре говорити, але має проблеми із сприйняттям на слух. Одна з найбільш розповсюдже-
них причин, які обмежують участь студентів у процесі навчання є те, що деякі викладачі упереджено ставляться до роботи 
з окремими студентами. Сучасний світ вимагає більш серйозної ролі викладача поза межами предмету. Навчання повинно 
відповідати освітнім потребам студентів і це робота викладача працювати поза межами стереотипів.

Позитивна установка
Дуже часто викладачі віддають перевагу одному студенту над іншим та зосереджуються на пошуку помилок. Це може 

призвести до негативного сприйняття іноземної мови та небажання вивчати її. Давайте уявимо собі викладача, який при-
ходить до аудиторії та каже студенту А: «Вам не вдався тест з граматики. Це було дуже, дуже погано! Ви були навіть слаб-
шим, ніж студент Б. Ви не знаєте систему часових форм дієслова, Ви не знаєте умовні форми, і Ви не знаєте..........» Який 
посил отримує студент? Відповідно, якщо той самий викладач каже: «Ну, Ваш граматичний тест був не дуже вдалим, але 
Ви цілком добре сприймаєте на слух. Чому б нам не спробувати якісь нові підходи і зробити подібні вправи ще раз? Що 
це несе студенту? Який з підходів приведе до успіху? Який з підходів приведе до співпраці викладача та студента?

Підтримка потенціалу студентів
Нарешті, кілька слів про похвалу: винагорода – важливий компонент ефективного викладання англійської мови. На-

віть коли викладач використовує таку банальну фразу як «Відмінно!» після завершення студентом мовленнєвої діяльність 
або показує своє схвалення поведінкою, це може спонукати студента діяти у бажаному напрямку.

У своїй роботі я переважно обираю творчий підхід. Зі своїми студентами ми створюємо шоколадні бренди, відкрива-
ємо готелі та ресторани, пакуємо чемодани. Це дає свої позитивні результати. Це формує інтерес до навчання, бажання 
працювати. Такі види роботи перетворюють класичне навчання на цікаве пізнання.

Набуття вмінь спілкуватись англійською мовою може бути складним та напруженим процесом. Саме тому, щоб за-
безпечити найбільшу вірогідність успіху, викладачу необхідно впевнитись, що процес навчання не залякує студентів, а 
навпаки, несе позитивний та продуктивний досвід. Завдання викладача – не тільки забезпечити знання мови та мовну 
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практику. Воно має також і психологічний аспект. Зміна негативних відгуків на позитивний заклик до навчання є життєво 
важливою для співпраці викладача та студента. Позитивне викладання може формувати поведінку студентів тривалий 
час. Похвала досягнень студента може надихнути та розкрити їхній потенціал у вивченні мови. Щирість, творчість і 
різноманітність – сильне знаряддя у формуванні самоповаги студентів та створенні ситуації успіху у процесі оволодіння 
іноземною мовою.
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НЕСТАНДАРТНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Стаття висвітлює роль мовних центрів у формуванні лінгвокраїнознавчої компетенції майбутніх учителів іно-
земної мови на прикладі Центру англійської мови та інформації у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка та інформаційно-культурного центру «Вікно в Америку», м. Слов’янська, Донецької області. Ви-
значено, що атмосфера іншомовного спілкування є величезним досвідом на шляху вдосконалення комунікативної та 
лінгвокраїнознавчої компетенції майбутніх учителів іноземної мови.

Ключові слова: нестандартний підхід, лінгвокраїнознавча компетенція, учитель, іноземна мова, Центр англій-
ської мови та інформації, Вікно в Америку.

NONStaNdard apprOacheS tO fOrMatiON Of liNgua aNd cOuNtry-Specific cOMpeteNce 
Of the future fOreigN laNguage teacherS

The article considers the role of language centers in formation of lingua and country-specific competence of the future 
foreign language teachers on the example of The English Language and Information Center of the Institute of Philology, 
Kyiv National Taras Shevchenko University and Informational and Cultural Center «Window on America», Slovyansk town, 
Donetsk region. The atmosphere of foreign communication with native speakers stimulates and improves communicative 
skills and lingua and country-specific competence of future foreign language students. The English Language and Informa-
tion Center of the Institute of Philology, Kyiv National Taras Shevchenko University was opened in 1997 in a framework of 
partnership between Kyiv National Taras Shevchenko University and the Embassy of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland in Ukraine. The Informational and Cultural Resource Center «Window on America» was opened in 
Slovyansk, Donetsk region in 2015, supported by the Embassy of the United States in Kyiv. Both Centers work as resource 
centers, information and communicative center and methodological center and provide opportunities not only for English 
language learning but also the British and American Studies. It’s proved that attendance of the above mentioned centers by 
future foreign language teachers positively and effectively influences their lingua and country-specific competence as well as 
promotes their outlook in cultural environment.

Key words: nonstandard approaches, lingua and country-specific competence, teacher, foreign language, The English 
Language and Information Center, Window on America.

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Статья раскрывает роль языковых центров в формировании лингвострановедческой компетенции будущих учи-
телей иностранного языка на примере Центра английского языка и информации в Киевском национальном универси-
тете имени Тараса Шевченко и информационно-культурного центра «Окно в Америку», г. Славянска, Донецкой об-
ласти. Определено, что атмосфера иноязычного общения является огромным опытом на пути совершенствования 
коммуникативной и лингвострановедческой компетенции будущих учителей иностранного языка.

Ключевые слова: нестандартный подход, лингвострановедческая компетенция, учитель, иностранный язык, 
Центр английского языка и информации, Окно в Америку.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. 
Прагнучи підвищити рівень володіння англійською мовою серед населення України, Президент оголосив 2016 рік Роком 
англійської мови в Україні. Так, згідно виконання наказу від 16 листопада 2015 року № 641/2015 «Про оголошення 2016 
року Роком англійської мови в Україні» [5], вивчення цієї мови має стати одним з пріоритетів у розвитку нашої держави. 
Знання іноземної мови важливо й необхідно для вільного та повноцінного спілкування й культурного обміну, для розу-
міння й пізнання, які неможливі без знання культури, політичного та соціального устрою народу, мова якого вивчається. 
У межах програм з підготовки майбутніх учителів іноземної мови важливе значення займає курс «Лінгвокраїнознавство 
Англії та США», який забезпечує вивчення іноземної мови паралельно з вивченням культур країн, мова яких вивчається. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. 
Багаточисленні дослідження (Л.П. Голованчук, І.П. Задорожна, Н.Б. Шевченко) підтверждують актуальність зазначенної 
проблеми. Курс «Лінгвокраїнознавство Англії та США» об’єднує в собі велику кількість дисциплін (історія, географія, 
література, історія іноземної мови, релігія тощо) та досліджує основні соціальні, історичні, політичні аспекти розвитку 
даних країн. Як зазначають А.Б. Гапонів [2], О. Коваленко [3] курс «Лінгвокраїнознавство Англії та США» у вищих на-
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вчальних закладах України спрямований на ознайомлення з культурою, традиціями та звичаями, історією, географічним 
положенням Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучених Штатів Америки. Означена 
стаття присвячується використанню нестандартних підходів у формуванні лінгвокраїнознавчої компетенції майбутніх 
учителів іноземної мови.

Мета статті – дослідити нестандартні підходи у формуванні лінгвокраїнознавчої компетенції майбутніх учителів іно-
земної мови.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Лінг-
вокраїнознавство – розділ науки про мову, який включає в себе навчання мови та подає певні відомості про країну, де 
вона є засобом спілкування [2]. Цей курс дуже важливий для студентів філологічного напряму, адже в умовах інтеграції 
України в Європейський союз та міжнародне співтовариство, зростає потреба в тісній співпраці українців з різними між-
народними організаціями в галузі культури, освіти, науки, охорони здоров’я тощо. Він сприяє вихованню взаєморозумін-
ня і терпимості, поваги до особистості і до культурних відмінностей шляхом міжнародної співпраці. Лінгвокраїнознавча 
компетенція передбачає володіння майбутніми учителями іноземної мови особливостями мовленнєвої та немовленнєвої 
поведінки носіїв мови, тобто сформованість про національно-культурні особливості країни, що дозволяє оцінувати з мов-
ною одиницею одну і ту ж саму інформацію, що і носії мови та досягти у такий спосіб повної комунікації [1, с. 118–119].

Курс «Лінгвокраїнознавство Англії та США» викладається як окрема дисципліна у всіх ВНЗ України на філологічних 
факультетах, особливо на факультетах та відділеннях іноземних мов. Цей предмет удосконалює рівень володіння студен-
тами іноземною мовою і робить внесок у широку гуманітарну освіту фахівців, що є важливим для подальшого професій-
ного працевлаштування, адже роботодавці віддають перевагу фахівцям, обізнаним у багатьох сферах суспільного життя. 

Варто додати, що курс «Лінгвокраїнознавство Англії та США» допомагає студентам опановувати технічні засоби на-
вчання, набувати навичок, які допоможуть їм у написанні рефератів, курсових, дипломних робіт та інших наукових праць. 
Готуючись до практичних занять, студенти аналізують теоретичну і спеціальну літературу з країнознавства; самостійно 
пишуть доповіді та реферати іноземною мовою; аналізують інформацію (отриману з різних ЗМІ, мережі Інтернет) про 
сучасні політичні та економічні процеси в англомовних країнах світу. За останні два десятиліття змінилися технічні мож-
ливості організації занять з іноземних мов, зокрема з лінгвокраїнознавства. Завдяки Інтернету, проекторам, відео- та аудіо 
системам викладач може наочно продемонструвати пам’ятки культури та архітектури, природні ландшафти, показати 
традиції та свята в англомовних країнах. Наявна в освітніх закладах техніка відкриває нові можливості засвоєння знань з 
лінгвокраїнознавства та викликає у студентів інтерес до практичного оволодіння мовою. 

Окрім лекційних та семінарських занять у рамках викладання курсу «Лінгвокраїнознавство Англії та США» на осо-
бливу увагу заслуговують нестандартні підходи у формуванні лінгвокраїнознавчої компетенції майбутніх учителів іно-
земної мови. Так, Центр англійської мови та інформації, створений у 1997 році за угодою про співпрацю між Київським 
національним університетом імені Тараса Шевченка та посольством Сполученого Королівства Великої Британії та Пів-
нічної Ірландії в Україні, сприяє не тільки вивченню англійської мови та сучасного життя Великої Британії та інших 
англомовних країн але й різноманітному збагаченню знань лінгвокраїнознавчого спрямування. З метою розвитку комуні-
кативних навичок та інтерактивного спілкування студентів, а також формування лінгвокраїнознавчої компетенції майбут-
ніх учителів іноземної мови у Центрі англійської мови та інформації відбулась низка заходів (заняття розмовного клубу 
англійської мови; семінари з основ маркетингу; заняття драматичного гуртка з творчості В. Шекспіра; зустріч з шотланд-
ської письменницею Дж.Пейслі тощо [3, с. 54]. 

У 2015 році у м. Слов’янську, Донецької області відкрився (29-й центр серед аналогічних) інформаційно-культурний 
центр «Вікно в Америку», створений на основі партнерства між американським урядом та українськими бібліотеками. 
Варто зауважити, що інформаційно-культурний центр «Вікно в Америку», м. Слов’янська та Центр англійської мови та 
інформації у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює за такими напрямками: як ресурсний 
центр (надання у користування підручників з англійської мови, художньої та наукової англомовної літератури, періодич-
них видань, відео-, аудіоматеріалів, тощо); як інформаційний та комунікативний центр (організує та проводить зустрічі з 
носіями мови (співробітниками посольств, громадянами англомовних країн) у формі лекцій, бесід, та дискусій; проводить 
розмовні клуби англійської мови; інформує відвідувачів про навчальні програми в англомовних країнах; проводить свят-
куванні традиційних свят англомовних країн (День подяки, Різдво); як методичний центр (організує методичні консульта-
ції для викладачів англійської мови з метою підвищення кваліфікації). 

Досліджуючи ефективність нестандартних підходів у формуванні лінгвокраїнознавчої компетенції майбутніх учи-
телів іноземної мови, варто привести такий приклад: у рамках курсу «Країнознавство Англії та США» студенти третьо-
го курсу іноземного відділення філологічного факультету ВДНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. 
Слов’янська разом із викладачем не тільки вивчають історію та культуру англомовних країн, а й спілкуються з носіями 
англійської мови. Так, на семінарському занятті, яке було проведене в інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Амери-
ку», м. Слов’янська викладач та студенти вийшли на Skype-зв’язок із представниками Посольства США в Україні Шеріл 
Бістренскі (Sheryl Bistransky), Аташе з питань культури Посольства США в Україні та Чангом Маккензі (Chang Macknzie), 
Інтерном відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. З огляду на той факт, що викладач і студенти 
розуміють важливість та необхідність занурення у середовище, мова якого вивчається, особливого значення набувають 
нестандартні підходи у формуванні лінгвокраїнознавчої компетенції майбутніх учителів іноземної мови. Так, студенти 
задавали питання, розповідавали представникам Посольства цікаві факти про Сполучені Штати (які знаходили заздале-
гідь) та спілкувалися з носіями англійської мови. Реальна атмосфера іншомовного спілкування є величезним досвідом на 
шляху вдосконалення комунікативної та лінгвокраїнознавчої компетенції майбутніх учителів іноземної мови.

Варто наголосити, що регулярне відвідування майбутніх учителів іноземної мови Центрів англійської мови та інфор-
мації, створених при підтримці посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні та 
інформаційно-культурний центрів «Вікно в Америку», створених при підтримці посольства Сполучених Штатів Америки 
в Україні, є одним з ключових засад формування коректних національних стереотипів та психологічної готовності сту-
дентів до міжкультурного спілкування. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Лінгвокраїнознавство 
– відносно нова дисципліна, яка швидко розвивається. Без цієї навчальної дисципліни неможливо уявити процес повно-
цінного вивчення іноземної мови й підготовку компетентного викладача іноземної мови або перекладача. Ця дисципліна 
відіграє величезну роль в оволодінні практичними навиками іноземної мови. Викладання лінгвокраїнознавства спираєть-
ся на знання, що студенти отримують з різних дисциплін, але одночасно з цим значно допомагає студентам у вивченні ін-
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ших предметів навчального плану. Отже, на нашу думку, нестандартні підходи у викладанні курсу «Лінгвокраїнознавство 
Англії та США» у вищих навчальних закладах України здійснюються у рамках відвідування викладачами та студентами, 
майбутніми учителями іноземної мови, подібних центрів та участі у їхньої діяльності. 

Подальші розвідки у даному напрямку можуть включати у себе дослідження інших інноваційних методів у форму-
ванні лінгвокраїнознавчої компетенції майбутніх учителів іноземної мови.
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ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ  
СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

У статті розглянуто етимологію словникового складу сучасної англійської мови. Звернено увагу на термін «нео-
логізм» та причини виникнення нової лексики. Узагальнено фактичний матеріал про словоскладання як найпродук-
тивніший спосіб словотвору. Запропоновано класифікацію сучасних англійських неологізмів, що використовуються в 
українському мовленні під впливом засобів масової інформації та реклами.

Ключові слова: етимологія, неологізм, комунікація, іншомовна лексема, словоскладання, інновація, елемент запо-
зичення, Інтернет, мас-медіа, реклама.

etyMOlOgical aSpect Of eNgliSh VOcaBulary aNd itS iNflueNce ON uKraiNiaN
The article scrutinizes etymology of English loan words. Attention is paid to the meaning of the concept «loan word» and 

the reasons of origin of the new vocabulary. It is summarized the actual stuff about the word-creation as the most produc-
tive means of word-formation. It is suggested the classification of modern English loan words that are used in the Ukrainian 
speech under the influence of mass media and advertisement.

Key-words: etymology, loan words, communication, foreign lexeme, word-formation, innovation, element of borrowing, 
Internet, mass media, advertisement.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СЛОВАРНОГО СОСТАВА СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО И ЕГО 
ВЛИЯНИЕ НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

В статье рассматривается этимология словарного состава современного английского языка. Сосредоточено вни-
мание на значение понятия «неологизм» и причины образования новой лексики. Обобщено фактический материал о сло-
восложение как самый производительный способ словообразования. Предложено классификацию современных англий-
ских неологизмов, которые используются в украинской речи под влиянием средств массовой информации и рекламы.

Ключевые слова: этимология, неологизм, коммуникация, словосложение, инновация, иностранная лексема, эле-
мент заимствования, Интернет, масс-медиа, реклама.

Актуальність теми. Впродовж останніх десятиріч в англійській мові виникло багато нових слів. Це зумовило появу 
нової галузі лінгвістики – неології. Поповнення словникового складу англійської мови пов’язане з використанням власних 
мовних ресурсів, тому й парадигми сучасного мовознавства зосереджені на вивченні того, як людина використовує мову 
як знаряддя спілкування, та як в одиницях мови відображається сам творець мовлення.

На сучасному етапі складаються різноманітні словники нової лексики та списки неологізмів в Інтернеті. Якщо напри-
кінці XX століття серед головних чинників, які впливали на виникнення нової лексики, були політика, мас-медіа й Інтер-
нет [13, 148], то на початку XXI століття – екологія, економіка, дискримінація в суспільстві та міжнародний тероризм [5, 
с. 3].

Актуальність нашого дослідження зумовлена необхідністю вивчення нової англомовної лексики як засобу відобра-
ження певних змін, що відбуваються в сучасній лінгвокультурі під впливом культурно-історичних і соціально-політичних 
умов життя мовного суспільства та її вплив на українську мову.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В останні десятиліття проблема вивчення неологізмів англійської мови 
посідає вагоме місце в наукових працях багатьох дослідників, серед яких слід відзначити В. І. Заботкіну, (1989) Ю. А. За-
цного (1999), І. В. Андрусяк (2003), В. О. Чередниченка (2005), О. О. Селіванову (2006) та багатьох інших. 

Ю. А. Зацний досліджує проблему виникнення неологізмів, розглядаючи соціальні параметри інноваційних процесів 
в англійській мові на початку XXI століття, якісні зміни в шляхах, способах, тенденціях і механізмах збагачення слов-
никового складу. Науковець розглядає зміни у різних підсистемах лексичного складу англійської мови, зазначаючи, що 
Інтернет є головним чинником впливу на формування якісних змін у системі словотвору [5, с. 214]. 

О. О. Селіванова дотримується думки, що однією з найважливіших проблем сучасної лінгвістики є дослідження ко-
мунікативної взаємодії індивідів, орієнтоване на їхнє діалогічне взаєморозуміння у співвідношенні з параметрами мови, 
середовища та культури [8, с. 7]. Дослідниця вважає, що неологізм – це слово чи сполука, використані мовою в певний 
період для позначення нового або вже наявного поняття. Неологізми належать до пасивного словникового складу мови. 
Вони з часом засвоюються та стають загальновживаною лексикою, втрачаючи свій статус [9, с. 417]. 
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І. В. Андрусяк досліджує неологізми в англійській мові кінця XX століття. Дослідниця вважає, що утворення нової 
лексики зумовлене когнітивним фактором, тобто яскраво вираженою пізнавальною діяльністю людини, спрямованою на 
адекватне відображення навколишнього середовища й усвідомлення нового місця в ньому, необхідністю найменувати 
нові об’єкти та явища, які осмислив і вичленив у своїй картині світу її носій [1, с. 15]. 

У згаданих вище розвідках мова йде про теоретичний аспект вивчення неологізмів, але лише дослідження Ю. А. Зац-
ного є найближчим до теми нашої статті, так як воно основане на свіжих прикладах використання нової лексики сучасної 
англійської мови, зате попри існування таких досліджень залишається ряд дискусійних питань, пов’язаних із появою 
окремих граней в етимології неологізмів, що вимагає нового сприйняття і осмислення в українській мові. Саме ця про-
блема й зумовлює актуальність нашого дослідження.

Об’єкт дослідження – процес збагачення словникового складу сучасної англійської мови та особливості функціону-
вання іншомовних неологізмів в українській мові.

Метою статті є прослідкувати закономірності впливу англійських неологізмів на український лексикон.
На основі зазначеної мети дослідження можна чітко визначити наступні завдання: 1) дати загальне визначення понят-

тя «неологізм»; 2) схарактеризувати умови виникнення англійських неологізмів в українській мові; 3) навести приклади 
сучасних англіцизмів; 4) розповісти про способи словоскладання нової англійської лексики; 5) подати класифікацію ан-
глійських неологізмів, що використовуються в українському мовленні; 6) дійти до ґрунтовних висновків щодо збережен-
ня комунікативності запозичень.

Матеріалом дослідження слугує лексичний потенціал англійської мови. 
Виклад основного матеріалу. Існує доволі багато трактувань терміну «неологізм». 
Неологізм – це слово чи словосполучення, що, появившись у мові на даному етапі її розвитку, було використане тільки 

в якомусь акті мовлення, тексті чи мові [2, с. 34]. 
Неологізм – вислів, що сприймається носіями мови як новий. Неологізми можуть об’єднуватися за критерієм їх но-

визни (computer, supermarket, video, E-mail, Internet, CD, VIP, back-room boys (men engaged in a secret research), red-brick 
universities (2nd sort), paperback (paper-covered books)) [2, с. 4]. 

Неологізми виникають у мові соціуму в певній соціальній, професійній групі і тим самим у багатьох випадках вважа-
ються «нестандартними». Щоденне постійне теле- та радіомовлення пропонує рекламу численних закордонних товарів, 
нерідко таких, для позначення яких в українській мові не існує слів. Тому в українській мові відбувається запозичання з 
іноземної мови (зазвичай – англійської) усно-писемним шляхом. Наприклад, дуайєн – особа, яка очолює дипломатичний 
корпус в якійсь країні, фонофіл – любитель телефонів, ньюс-реліз – випуск новин, дисконт – знижка, консумація – спо-
живання, бебі-бум – сплеск народжуваності, армрестлінг – рукоборство, екшн – дія, дефростер – розморожувач, сервіс 
– обслуговування, паркінг – стоянка, дайвінг – пірнання, ліфтинг – підтяжка, флаєр – рекламна листівка, консумент – 
споживач, сейл – розпродаж, офіс – контора, сек ׳юриті – охорона, бартер – товарообмін, лізинг – оренда, пресинг – тиск, 
фотолеркінг – анонімний перегляд чужих фотографій на сайтах та інші [6, с. 259].

Словоскладання є найпродуктивнішим способом словотвору. Значна частина нових складних слів являє собою спо-
лучення двох іменників (модель N+N). Саме аналітизм англійської мови створює необхідні умови для стягнення лексем 
в єдині складні, але цільні номінеми. Активно відбувався процесс творення багатокомпонентних лексичних одиниць, 
«складних слів синтаксичного типу». Більша частина таких одиниць виникає на базі фразових означень, вони актуалізу-
ються як прикметники (brick-and-mortar, kiss-and-tell, not-for-profit, pay-per-view, right-to-roam), однак в останній час зрос-
тає і кількість іменників, утворених таким чином: fly-by-light, just-intime, smoke-and-mirrors, video-on-demand [10, с. 124].

Важливим джерелом словотворчих елементів загальної мови є розмовні різновиди, особливо сленг і жаргони. За-
позичення таких елементів супроводжується змінами в їхній семантиці. У 90-ті роки велику популярність здобули но-
вотворення з елементами head, junkie для позначення людини, яка має велику пристрасть до чого-небудь (у слензі ці 
елементи мають значення «наркоман»): data-junkie, cyberhead, nethead, digithead, java-junkie, sports-junkie. Запозичений зі 
сленгу елемент – savvy, де він функціонував як самостійне слово, входить до складу численних неологізмів – іменників 
та прикметників, надаючи їм відповідних значень «знання, вміння, навички в певній галузі, добре розуміння чого-небудь; 
фахівець, експерт в певній галузі, такий, що добре знає, розуміє що-небудь, має необхідні знання, вміння в певній галузі»: 
computer-savvy, market-savvy, media-savvy, tech-savvy [11, с. 19].

Запозиченню з англійської мови сприяє той факт, що за нинішньої доби англійська є глобальною мовою серед інтер-
національної комунікації. Численні англіцизми, що сьогодні вживаються у нашому усному та писемному мовленні про-
ходять певні етапи адаптації, що показано на рис. 1.

 Англійська 
мова 

   процес адаптації Інтернаціональна 
комунікація 

     англіцизми  

Рис.1. Адаптація англійських неологізмів в українській мові

Велику роль у створенні неологізмів-складних слів відіграє аналогія, коли нова одиниця створюється не стільки за 
певною моделлю, скільки за зразком конкретного слова. У процесі аналогічного словотворення також має місце своєрідне 
моделювання, відбиття моделі зразка, його морфологічної структури шляхом часткового заповнення моделі новим лек-
сичним матеріалом: airlift – boatlift – babylift; baby-sitter – churchsitter- home-sitter; seaworthy – carworthy [12, с. 18].

Дьолог О.С. пропонує наступну класифікіцію сучасних неологізмів, що використовуються в українському мовленні 
під впливом засобів масової інформації та реклами: 1) неологізми, які використовуються у тексті зі збереженням графіки 
мови-джерела (варваризми): SMS (Short Message Service), PR (Publiс Relations), VIP (VeryImportant Person), Lady Speed 
Stick, Rexona Crystal, UMC, Gillet Series, Happy Meal, Mc Donald ׳s, Gala, Viscas, ICTV, Word, Microsoft, Old Spice, Vanish 
тощо; 2) неологізми, транслітеровані кирилецею (макронізми); при цьому одне слово може бути і варваризмом, і макро-
нізмом: SMS /СМС, PR/ПР (піар), VIP/віп; 3) складні неологізми, де запозичені основи поєднуються з питомими: SMS 
– повідомлення (з подальшою його трансформацію у SMS ′ка), Dax арктика, Gala лимон, Orbit білосніжний, Rex відбілю-
ючий тощо; 4) неологізми з нестабільною орфографію: месидж/месідж/меседж, офшор/офф-шор/оф-шор, іміджмейкер/
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імідж-мейкер; 5) О-неологізми, які активно беруть участь у словотворенні: PR-щик, PR-відділ політ-PR, віп-місця, оф-
шорний, бартерний, дисконтний, ваучерний, рейтинговий спонсорувати, спонсорство, ріелторський, екстримний, муль-
тимедійний, серверний, сканерувати, провайдерський, іміджмейкерський [3, 119].

Процес збагачення словникового складу англійської мови – безперервний процес, тому й кількість інновацій на лек-
сичному рівні не піддається точним підрахункам, оскільки неологізми утворюються не в мові взагалі, а у мовленні кон-
кретних носіїв, що й показано на рис. 2.

 
Українська мова 

Мовлення Англійські 
неологізми 

Збагачення 
словникового складу 

англійської мови 

Рис. 2. Зв’язок української мови з англійськими неологізмами.

Висновки. За умови збереження комунікативності запозичення стає одним із джерел поповнення сучасного словника 
української мови. Певний арсенал запозичених одиниць поступово стає частиною загальновживаної лексики української 
мови. При цьому адаптація неологізмів відбувається у більшості випадків через мовлення реклами і засобів масової ін-
формації, оскільки такі сфери життя є надзвичайно поширеними та мають вплив на широкий загал населення. Підвищена 
зацікавленість до інновацій обґрунтовується тим, що останнім часом в англійській мові з’явився великий прошарок нових 
слів та словосполучень, утворених під впливом різноманітних соціальних чинників. Усі ці новотвори потребують комп-
лексного аналізу, нових досліджень основних джерел, способів та механізмів утворення.

Перспективним напрямком поглибленого вивчення даної проблеми може бути порівняльний аналіз запозичень з 
англійської, німецької та французької мов. Цей факт вимагає постійного дослідження, так як з кожним роком появляються 
нові слова, які проходять процес адаптації в українському лексиконі.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АКТАНТНОЙ РАМКИ ГЛАГОЛА В МЕДИЙНОМ ТЕКСТЕ

В статье анализируются особенности реализации актантной рамки глагола в зависимости от интенции медиа-
текста информационно-рекламного типа. К такого рода текстам автор статьи относит тексты с тематической 
доминантой «цветоводство», предлагаемые интернет-магазинами. В таких текстах глагольная лексика низкочастот-
на и практически нет глаголов физического восприятия, что компенсируется использованием иконического компонента 
текста. Среди использованных глагольных словоформ преобладают глаголы натурдинамики с актуализированным субъ-
ектным компонентом. Антроподинамичные глаголы представлены в основном формой инфинитива, поскольку человек в 
этих текстах обезличен. Актуализация субъектно-объектных актантов в семантике таких глаголов может способст-
вовать более продуктивному (с коммерческой точки зрения) восприятию проанализированных текстов

Ключевые слова: медийный текст, текст информационно-рекламного типа, интенция, восприятие, глагол, на-
турдинамика, антроподинамика, актантная рамка глагола.

realiZatiON Of the actaNtial fraMe Of the VerB iN Media text
The article analyzes the peculiarities of the realization of the actantial frame of the verb depending on the intent of media 

text of information-advertising type. Such types of the texts the author relates to the texts with the dominant theme «floricul-
ture», offered by online shops.
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Sorting out these texts in a separate group is justified by considering the media texts in terms of their functional specific 
orientation. The choice of the verb as the subject of research is determined by the author’s position supporting verbocentric 
concept of linguistic worldview formation. Verbs of physical perception as an object of study are considered in terms of their 
ability to perform the forming functions in the creation of the semantic framework of the analyzed texts, and taking into ac-
count actualization of semantics. The biofact (like plants) is described in the given texts, however, denotative complex implies 
overlapping naturdynamics and anthropodynamics: plants are characterized not only in terms of the qualitative character-
istics, but also in terms of the object of human being perception, the object requiring the commitment of certain actions by 
human being. Accordingly, it would be logical to assume that there is the presence of the verbs of certain actantial structure 
in such types of the texts, in particular, with the referential correlation with both naturdynamics and anthropodynamics. How-
ever, the analysis has shown that there is generally low verbal lexicon and there are practically no physical verbs of percep-
tion in media texts, which is compensated by the introduction of the iconic text component. The verbs of naturdynamics with 
actualized subject component prevail among the used verbal wordforms. Anthropodynamic verbs are mainly represented by 
the infinitive form since human being is depersonalizied in these texts. Actualization of the subject-object actants in semantics 
of verbs can facilitate more productive (from a commercial point of view) perception of the analyzed texts.

Key words: media text, information-advertising text, intent, perception, verb, naturdynamics, anthropodynamics, actan-
tial frame of the verb.

РЕАЛІЗАЦІЯ АКТАНТНОЇ РАМКИ ДІЄСЛОВА У МЕДІЙНОМУ ТЕКСТІ
У статті аналізуються особливості реалізації актантної рамки дієслова в залежності від інтенції медіатек-

сту інформаційно-рекламного типу. До таких текстів автор статті відносить тексти з тематичною домінан-
тою «квітоводство», що пропонуються інтернет-магазинами. У таких текстах дієслівна лексика низькочастотна 
та практично немає дієслів фізичного сприйняття, що компенсується використанням іконічного компонента тек-
сту. Серед дієслівних словоформ, що використовуються, переважають дієслова натурдинаміки з актуалізованим 
суб’єктним компонентом. Антроподинамічні дієслова представлені головним чином у формі інфінітиву, оскільки 
людина у цих текстах знелічена. Актуалізація суб’єктно-об’єктних актантів у семантиці таких дієслів може спри-
яти більш продуктивному (з комерційного погляду) сприйняттю проаналізованих текстів.

Ключові слова: медійний текст, текст інформаційно-рекламного типу, інтенція, сприйняття, дієслово, натур-
динаміка, антроподинаміка, актантна рамка дієслова.

Исходя из текстоцентричного подхода к пониманию медиапространства, то есть рассматривая его как совокупность 
всех медийных текстов, допустимо и само понятие медиатекст трактовать достаточно широко, включая в него разнообраз-
ные проявления жанров и видов текстов массовой коммуникации. 

В интернет пространстве с обращающей на себя внимание степенью частотности представлены тексты с тематиче-
ской доминантой (Т. Г. Добросклонская, Н. В. Чичерина) «цветоводство», адресатами которых являются как люди, про-
фессионально занятые в этой сфере, так и любители-цветоводы, а также (в меньшей степени) потребители – покупатели 
цветов. Выделение данных текстов в отдельную группу оправданно с позиций рассмотрения медиатекстов с учетом их 
функционально-целевой ориентированности [2]. По классификации Т. Ю. Редькиной, их можно отнести к информацион-
но-рекламному типу текстов [8, с. 183]. Материалом исследования послужили тексты интернет-магазинов и питомников, 
продающих через интернет растения, в том числе садовые цветы. Ранее они не рассматривались в качестве информацион-
ного продукта масс-медиа и являются предметом настоящего исследования. 

Поскольку «в рамках медиалингвистики анализу подвергаются все компоненты и уровни текстов массовой комму-
никации в сочетании языковых и экстралингвистических факторов: влияние способов создания и распространения ме-
диатекстов на их лингво-форматные особенности, вопросы функционально-жанровой классификации, фонологические, 
синтагматические и стилистические характеристики, интерпретационные свойства, культуроспецифичные признаки, 
идеологическая модальность, прагмалингвистическая ценность» [4, с.100], считаем возможным проанализировать в тек-
стах указанной тематики реализацию актантной рамки глаголов, используемых в грамматическом каркасе текстов. Тем 
самым мы расширяем границы изучения лингвистических особенностей медиатекстов (по мнению Л. А. Кудрявцевой и  
К. А. Ивановой, на уровне морфологии отслеживается лишь категория модальности (объективная – отношение высказы-
вания к действительности, и субъективная – отношение автора к предмету сообщения) [3, с. 22]). 

В создании языковой картины мира глагол и имя являются базовыми лексико-грамматическими классами, о приори-
тете которых ведутся научные дебаты. Предметно-центрическая концепция построения языковой картины мира, которой 
придерживается, например, Е. С. Кубрякова, предполагает исходным в порождении речи процесс номинации, то есть 
считается, что акты речи начинаются с обозначения определенных элементов будущего высказывания. Согласно же вер-
бо-центрической концепции (в зарубежной лингвистике она связана, прежде всего, с именем Л. Теньера, а также Б. Рас-
села, Л. Витгенштейна, Дж. Остина, Г. Райла; в русистике это А. А. Потебня, С. Д. Кацнельсон, Н. Д. Арутюнова и другие 
ученые), мир состоит не из «вещей», размещенных в пространстве, а из «событий», или «фактов».

По мнению О. Н. Чарыковой, «философский подход к соотношению имени и глагола в диахронии выявляет смену 
лингвофилософских парадигм от философии имени к философии предиката, обусловленную изменениями в восприятии 
мира, сменой мировоззрений и социокультурных типов мышления» [9, с.131]. Представляется убедительным её вывод о 
том, что «в плане генетическом бесспорным представляется примат имени. В диахронии идет постепенный процесс уси-
ления позиции глагола в языковой картине мира, что обусловлено постепенным расширением практического познания 
и теоретического осмысления свойств объектов окружающей действительности, процессов их взаимодействия между 
собой, а также (вероятно, в первую очередь) процессов взаимодействия между субъектом и объектами внешней среды. 
В результате эволюции глагол приобретает способность свертывать информацию о времени, о пространстве, включать в 
обозначение процесса представление о субъекте действия, его объекте и, или инструменте, то есть имплицировать ситуа-
цию, метонимически восстанавливая ее в структурах памяти. Применительно к синхронии, вероятно, следует говорить, с 
одной стороны, о системе языка, с другой – о дискурсе. Если в системе глагол отражает отношения между субстанция-
ми, то в дискурсе он их формирует, создавая каркас будущего высказывания» [Там же]. Понимая медиапространство как 
пространство «дискурсивное» [5], необходимо выяснить, выполняет ли глагол формирующую функцию в анализируемых 
медиатекстах и как при этом актуализируется его семантика.

Тематическая направленность медиатекста обусловливает подбор глаголов с определенной актантной структурой. 
Актанты трактуются нами, вслед за А. М. Плотниковой, как компоненты семной структуры глагольного значения, диф-
ференциальные процессуальные семы субъектно-объектного содержания [7, с. 7], а «включенными актантами мы счи-
таем такие дифференциальные семы субъектов и/или объектов в семной структуре глаголов, которые представлены те-
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матически ограниченным набором слов и специализированы относительно данных глаголов, являются структурными и 
семантическими восполнителями категориально-лексических сем и занимают ведущее место в ряду других глагольных 
дифференциальных сем субстантивного характера» [7, с. 9]. А. М. Плотникова отмечает, что «в зависимости от референ-
циальной соотнесенности глаголов с включенной актантной рамкой с тем или иным денотативным классом можно выде-
лить две основные сферы динамики (то есть области референциальной приложимости признакового глагольного слова): 
натурдинамика и антроподинамика. Каждая из выделенных сфер членится на подсферы более частного характера. Так, 
в сферу натурдинамики, покрывающуюся преимущественно глаголами с включенным субъектом, входят три разновид-
ности: собственно натурдинамика, биодинамика, предметная динамика. Каждая из них обладает характерным для нее де-
нотативным комплексом. Денотативный комплекс – набор денотативных ролей (элементов ситуаций) и ситуаций, репре-
зентирующих определенный фрагмент действительности, представленный в сознании говорящих в качестве инварианта 
(обобщенной, типовой ситуации). Денотативный комплекс носит прототипический характер, так как отображает некую 
типовую, базовую ситуацию (ситуации). Например, биодинамика представлена следующим денотативным комплексом: 
биофакты (растения, животные, человек) – их функциональное действие или состояние. В сфере биодинамики выделя-
ется три типа ситуаций, отображаемых глаголами с включенной актантной рамкой: 1) животные – их жизнедеятельность 
(бодать, ворковать гнездиться, парить, порхать и т.д.); 2) растения – их возникновение, развитие, рост (акклиматизиро-
ваться, ветвиться, взойти, расти и т.д.); 3) органы тела – их функционирование (блестеть, щуриться (о глазах), болеть 
(об органах и частях тела), сокращаться (о мышцах) и т.д.) [6, с. 121)]. 

В анализируемых текстах рассматривается такой биофакт, как растения, однако в денотативном комплексе, пред-
полагающем пересечение натурдинамики и антроподинамики: растения характеризуются не только с точки зрения их 
квалитативных признаков, но и в плане объекта восприятия человеком, объекта, требующего совершения определенных 
действий со стороны человека.

Поскольку актантная рамка глагола определяется по его соотнесенности с предметными именами (в данном случае 
таким предметом являются цветы), целесообразно установить семантическую структуру названия предмета. В виду того, 
что продают не цветы вообще, а цветы определенного вида, ограничимся характеристикой такого цветка, как роза, ис-
пользуя фитоним в его прямом значении (слово многозначно): «Декоративный кустарник с крупными ароматными цвет-
ками разнообразной окраски и со стеблями, покрытыми шипами; цветки этого растения» [1, с.1127].

Нами проанализированы тексты, которыми различные интернет-магазины сопровождают предлагаемую ими к прода-
же розу Rote The Fairy.

Практически во всех текстах представлена(ы) фотография(и) цветка, котор(ая)ые представляет(ют) собой икониче-
ский компонент текста: «иконические знаки являются основой рекламного типа медиатекста» [10, с. 60]. Известно, что 
«активнее всего в рекламе используется код фотографии, считается, что потребителем он воспринимается не как замеще-
ние объекта, а как сам объект, передающий все его свойства» [там же].

Даже предварительное сравнение анализируемых текстов позволяет сделать вывод о низкочастотном использовании 
в них личных глаголов, что подтверждается при количественном анализе, например, в тексте из 114 слов представлено 
всего 4 глагола [https://florium.ua/, на 1091 слово приходится 32 глагольных словоформы, из которых 7 повторяются 2-3 
раза [http://proxima.net.ua]. Функцию предиката чаще выполняют прилагательные или причастия, например: Куст рас-
кидистый, ветвистый, до 70 см высотой и до 1,2 м шириной; Сорт очень устойчив к мучнистой росе [https://florium.
ua/]; Цветы многочисленные красные с темно-розовым оттенком, махровые, собраны в соцветия; Скорость роста 
средняя, побеги сильноветвистые, колючие; Листья расположены очередно, непарноперистые, эллиптические, мелкие, 
зеленые, полуглянцевые, кожистые [http://proxima.net.ua]; К почве она не требовательна, устойчива к вредителям и за-
болеваниям; Цветки розетковидные, из 20-30 атласных лепестков, от красно-розовых до ярко-красных с темно-розовым 
оттенком, в полном роспуске видна серединка с желтыми тычинками [http://анемон.рф/goods]. 

Даже в том случае, если информационная задача допускает и предполагает наличие глагольной лексемы, в тексте 
используется отглагольное существительное, например, вместо заболевает редко – заболеваемость сорта низкая, вместо 
цветет до… – цветение продолжается практически непрерывно до октября, [http://proxima.net.ua], время цветения с 
июля по октябрь [https://florium.ua/], вместо её можно использовать как… – в использовании она превосходная почвопо-
кровная и ландшафтная роза [http://анемон.рф/goods].

Те глаголы, которые представлены в тексте, соотносятся с двумя субъектами действия: в одном случае – это само 
растение (или сорт): Цветки розовые, выгорают до бледно-розовых, и иногда почти до белых [https://florium.ua/], С воз-
растом растение разрастается в ширину [http://proxima.net.ua], Эта красавица цветет очень обильно [http://анемон.рф/
goods]; Цветки красные. Они появляются в длинных, воздушных кистях по 10-40 шт.[http://www.opt-hoz.ru/], в другом 
– человек, однако во втором случае объектом действия всё равно является растение, что и актуализирует актантную рамку 
глагола, который часто представлен формой инфинитива, используемого в безличном предложении, например: Удобрять 
розы следует раз в две недели [http://proxima.net.ua] (глагол удобрать/удобрить означает «|| Улучшить питание растений 
вносимым в почву удобрением» [1, с. 1375], то есть содержит в семантической структуре сему ‘растение’); Но наибольшее 
преимущество покупки растений в горшке в том, что их можно высаживать, без покупки дополнительных удобрений 
[http://proxima.net.ua] (глагол высаживать/высадить означает «1. Пересадить (растения) в открытый грунт» [1, с. 181] и 
также содержит сему ‘растение’); Его (куст) можно выращивать без обрезки как кустарниковую, почвопокровную или 
бордюрную розу [https://florium.ua/] (глагол выращивать/вырастить означает «4. Создавая условия для роста, развития, 
получить что-л. Вырастить сад» [1, с. 180], сема ‘растение’ является имплицитной и актуализируется в контексте). 

В проанализированных текстах смысловой доминантой является растение, цветок, что было бы правильным в сугубо 
ботаническом их описании, однако задачей продавца является привлечение покупателя, и именно с этой целью в текст 
вводится оценочная лексика, например: Роза Rote The Fairy – прекрасный сорт из группы полиантовые розы. Одна из 
самых популярных роз в мире; Превосходная почвопокровная и ландшафтная роза [https://florium.ua/]; Одна из самых 
легких в культуре широко распространенная полиантовая роза. Роза Rote The Fairy несомненно займет первое место 
среди роз в Вашем саду; привлекает обилием многочисленных махровых, красных с темно-розовым оттенком цветов; 
Эта красавица цветет очень обильно … и имеет приятный аромат; Чудо, а не роза! [http://анемон.рф/goods] и т.д. 

Безусловно, анализируемые тексты не являются в полном смысле рекламными, но элемент рекламы содержат. Как 
отмечает Я.О. Якуба, «реклама оказывает поведенческое, установочное, аффективное или когнитивное воздействие на 
получателей сообщения. Большей частью она не просто продвигает товар или услугу, а создаёт положительный имидж 
заказчика» [Якуба, с. 59]. Вот эта ориентация на заказчика предполагает такое построение текста, при котором в большей 
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степени используются антроподинамичные глаголы с включенной актантной рамкой и актуализированным объектным 
компонентом, например, вместо Сорт очень устойчив к мучнистой росе [https://florium.ua/] можно написать Вас пораду-
ет устойчивость сорта к мучнистой росе, информацию о том, что Роза Фейри Руж предпочитает солнечные хорошо 
освещенные места, выносит легкую полутень [http://proxima.net.ua] можно сообщить по-другому: Посадите Розу Фейри 
Руж в солнечном, хорошо освещенном месте или в лёгкой полутени.

Обращает также на себя внимание отсутствие в анализируемых текстах глаголов физического восприятия, например, 
антроподинамичного глагола ощутить, сравните: (роза) имеет приятный аромат и Вы всё лето будете ощущать её 
аромат в Вашем саду.

Таким образом, тексты с тематической доминантой «цветоводство», представленные в объявлениях о продаже цветов 
в интернет-магазинах, содержат элементы рекламы и на этом основании квалифицируются как медиатексты с икониче-
ским компонентом. Особенностью текстов является низкая частотность глагольной лексики вообще и глаголов физиче-
ского восприятия в частности. Среди использованных глагольных словоформ преобладают глаголы натурдинамики с 
актуализированным субъектным компонентом. Человек в этих текстах обезличен, поэтому большая часть совершаемых 
им действий обозначена формой инфинитива антроподинамичных глаголов. Актуализация субъектно-объектных актан-
тов в их семантике будет способствовать более продуктивному (с коммерческой точки зрения) восприятию проанализи-
рованных текстов. В дальнейшем представляется возможным провести анализ медиатекстов различной тематики с целью 
выявления в них закономерностей реализации актантной рамки глагола в зависимости от интенции текста.
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НІЦШЕАНСЬКИЙ ТИП «ЛЮДИНИ-ПАРАЗИТА» ЯК ПРОЯВ ДІОНІСІЙСЬКОГО НАЧАЛА  
В ОПОВІДАННЯХ В. С. МОЕМА «THE ANT AND THE GRASSHOPPER» («МУРАХА ТА КОНИК») 

ТА В. ПІДМОГИЛЬНОГО «ПРОБЛЕМА ХЛІБА»

У статті здійснено компаративно-типологічний аналіз творів В.С.Моема «The Ant And the Grasshopper»(«Мураха 
та коник») і В.Підмогильного «Проблема хліба» з метою виявлення та підтвердження впливу філософії Ф.Ніцше на 
творчість письменників, зокрема його ідеї аполлонівсько-діонісійського дуалізму і її ролі у формуванні типу «людини-
паразита», а також інтерпретації та репрезентації цього типу людини в оповіданнях письменників.

Ключові слова: ніцшеанський, аполлонівсько-діонісійський дуалізм, тип «людини-паразита», діонісійське начало, 
звір, мораль, дескриптивна типологія.

NIETZSCHEAN TyPE OF A «PARASITE MAN» AS A MANIFESTATION OF THE DIONySIAN PRINCIPLE IN 
THE STORIES OF W.S. MAUGHAM «THE ANT AND THE GRASSHOPPER» AND V.PIDMOHyLNy «THE PROB-
LEM OF BREAD»

The article deals with the comparative-typological analysis of the works «The Ant and the Grasshopper» by W.S.Maugham 
and «The Problem of Bread» by V.Pidmohylny, in order to identify and confirm the influence of F.Nietzsche’s philosophy on 
the work of these writers, including his idea of Apollonian-Dionysian dualism and its role in creating a type of «parasite 
man», as well as interpretation and representation of this type in the stories of the writers. Though the problem of Nietzsche’s 
significant influence on literature at the turn of the century (the end of the 19th – the beginning of the 20th century) is a topi-
cal issue of modern literary studies, Nietzschean descriptive typology of man has been still unnoticed by scientists, including 
the influence of Dionysian (or Apollonian) principles on the formation of a certain type of man. For the first time there is 
made an attempt to detect some common and distinctive features of Maugham’s and Pidmohylny’s interpretation of a type of 
«parasite man» in their short stories and to draw parallels between them. The results of the conducted research allow looking 
at the work of English (W.S.Maugham) and Ukrainian (V.Pidmohylny) writers from another angle and open completely new 
prospects of research in this direction.

Keywords: Nietzschean, Apollonian-Dionysian dualism, a type of «parasite man» Dionysian principle, beast, morality, 
descriptive typology.
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НИЦШЕАНСКИЙ ТИП «ЧЕЛОВЕКА-ПАРАЗИТА» КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ДИОНИСИЙСКОГО НАЧАЛА В 
РАССКАЗАХ В.С.МОЭМА «THE ANT AND THE GRASSHOPPER» («МУРАВЕЙ И КУЗНЕЧИК») И. В. ПИДМО-
ГИЛЬНОГО «ПРОБЛЕМА ХЛЕБА» 

В статье осуществлен компаративно-типологический анализ произведений В.С.Моема «The Ant And the 
Grasshopper» («Муравей и кузнечик») и В.Пидмогильного «Проблема хлеба» с целью выявления и подтверждения вли-
яния философии Ф.Ницше на творчество писателей, в частности его идеи аполлоновско-дионисийского дуализма и 
ее роли в формировании типа «человека-паразита», а также интерпретации и репрезентации этого типа человека 
в рассказах писателей.

Ключевые слова: ницшеанский, аполлоновско-дионисийский дуализм, тип «человека-паразита», дионисийское 
начало, зверь, мораль, дескриптивная типология.

Постановка проблеми. Кінець ХІХ – початок ХХ століття – період кардинальних змін в історії розвитку людства, 
що позначилися на усіх сферах життя. Важливу роль у цьому процесі відіграли філософські думки Ф.Ніцше: переоцінка 
цінностей, смерть Бога, протистояння аполлонівського та діонісійського начал, воля до влади, вільний розум і надлюдина, 
які стали поштовхом до зламу суспільної свідомості й досі залишаються актуальним предметом наукових досліджень не 
тільки в філософії, а й в літературознавстві. Дослідженням впливу філософії Ф. Ніцше на літературу займалися такі вчені, 
як М. Бикова, П. Бріджуотер, С. Калтишев, Л. Онерва, С. Павличко, В. Панченко, Дж. Перл, Д. С. Татчер, С. Яковенко 
та ін.. Однак проблема відображення аполлонівсько-діонісійського дуалізму Ф. Ніцше в літературі кінця ХІХ – початку 
ХХ століття, зокрема в творах В. С. Моема та В. Підмогильного належить до недостатньо вивчених питань в науковому 
просторі. Дослідження прояву впливу аполлонівсього та діонісійського начал в людських типах особистості дозволить 
виявити схожі й відмінні риси репрезентації цієї ідеї Ф. Ніцше у творах англійського й українського письменників і кон-
статувати актуальність філософії німецького мислителя для літературного процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчаючи роль філософії Ф. Ніцше в англійській літературі кінця ХІХ – 
початку ХХ століття, П. Бріджуотер у своєму дослідженні «English Writers And Nietzsche» («Англійські письменники та 
Ніцше») торкається проблеми рецепції та інтерпретації ідей філософа в творчості В. С. Моема, зосереджуючи увагу на 
питанні моралі та ніцшеанській переоцінці цінностей, що набули в той час популярності в англійському суспільстві [8,  
с. 234]. О. Вержанська у своїй дисертації на тему «Етичні та естетичні погляди У. С. Моема у контексті масової культу-
ри» зауважує, що В. С. Моем обирав для художньої популяризації лише ті ідеї, що були підхоплені масовою свідомістю 
[1, c. 9]. Тому можна припустити, що філософія Ф. Ніцше, будучи трендом сучасності письменника, як стверджує сам  
В. С. Моем, згадуючи про книгу філософа «Весела наука» (1882) у романі «Дослідник» (1907), також справила вплив 
на його творчість. На жаль, в українському літературознавстві ця проблематика ще не розроблена. Про вплив філософії  
Ф. Ніцше на творчість В. Підмогильного йдеться у наукових розвідках Г. Протасової, А. Степанової та М. Тарнавського. 
Г. Протасова і М. Тарнавський розглядають ніцшеанські мотиви, зокрема протистояння раціонального та ірраціональ-
ного, як структуротворчі елементи в творах письменника – полярне протиставлення в основі усього творчого доробку 
В.Підмогильного [3, с. 66–69; 5, c. 178–191]. А.Степанова, досліджуючи роман В.Підмогильного «Місто» в контексті 
фаустівської культури, розглядає метаморфози аполлонівського начала в образах Києва та головного героя Степана Рад-
ченка як спосіб розкриття теми присмеркового міста, реалізованого в поетології ресентименту [4, c. 322–331].

З огляду на розглянуті дослідження, можна зауважити, що проблема впливу філософії Ф. Ніцше на творчість  
В. С. Моема та В. Підмогильного є актуальним питанням сучасних літературознавчих студій, однак ніцшеанська дескрип-
тивна типологія людини досі залишалася поза увагою науковців, зокрема вплив діонісійського (чи аполлонівського) на-
чала на формування певного типу людини. Виходячи з концепції Ф. Ніцше поділу людей на типи (у відповідності до рис 
характеру, ставлення до життя, до світу і до самих себе), в цьому дослідженні хотілося б зосередитись на типі «людини-
паразита» та його репрезентації в творах письменників. 

Мета дослідження – виявлення спільних та відмінних ознак у інтерпретації та репрезентації ніцшеанського типу «лю-
дини-паразита» як прояву діонісійського начала в оповіданнях В. С. Моема «The Ant and the Grasshopper» / «Мураха та 
коник» та В. Підмогильного «Проблема хліба»)

Виклад основного матеріалу. Аполлонівсько-діонісійський дуалізм є однією з філософських концепцій Ф. Ніцше, 
що знайшли відображення в літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст.. В основі цієї ідеї – вічне протистояння двох начал 
(аполлонівського – логічного, світлого, раціонального та діонісійського – інстинктивного, темного, ірраціонального), які 
водночас перебувають в нерозривному зв’язку і взаємодоповнюють одне одного. 

Натяк на дуалізм можна виявити вже в самій назві оповідання В. С. Моема «The Ant and the Grasshopper»/ «Мураха та 
коник». Образ мурахи зазвичай асоціюється з працьовитою, соціальною комахою, сенсом існування якої є праця, а образ 
коника навпаки – стрибунець, що безтурботно цвірінькає в траві. В. С. Моем закладає в назві певний прихований зміст і 
це аж ніяк не мораль байки Жана де Лафонтена: «in an imperfect world industry is rewarded and giddiness punished» («у недо-
сконалому світі працьовитість винагороджується, а легковажність – карається») [6, c. 78] (тут і далі переклад мій. – С.І.), 
на яку посилається автор на початку твору. Це своєрідна підказка про те, що в творі йтиметься про цілком протилежні 
особистості.

В. Підмогильний також натякає читачам на прихований зміст в епіграфі до твору «Проблема хліба», використову-
ючи в ньому афоризм № 180 із книги Ф. Ніцше «Людське, занадто людське» (1878), додаючи: «Хто має вуха слухати, 
хай чує»[2, с. 122], що в свою чергу є підтвердженням того, що автор був знайомий з філософією Ф. Ніцше, зокрема з 
ніцшеанською дескриптивною типологією людини. У назві твору В. Підмогильного, на відміну від твору В. С. Моема, 
криється вказівка не на характер героїв чи події, які розгортатимуться в ньому, а на мотив вчинків – рушійну силу або 
пусковий механізм дій. Це є саме тим фактором, який упускається в історії становлення моральних законів – у пошуку 
відповідального, оскільки, як зауважує Ф. Ніцше, спочатку судять окремий вчинок як добрий чи злий, у залежності від 
наслідків – корисні чи шкідливі (тобто те, що є наслідком сприймають за причину), без огляду на мотиви, засуджуючи вже 
далі саму суть людини [7, c. 35–36]. Тому можна припустити, що В.Підмогильний завбачливо пропонує не судити суть 
людини відповідно до законів моралі, а розглянути мотив. 

В. С. Моем пояснює своє дитяче несприйняття моралі байки тим, що дитина первісно від народження позбавлена 
моралі, до якої її привчають в людському суспільстві [6, c. 78]. У цьому твердженні автора можна почути відлуння ідеї  
Ф. Ніцше: мораль це те, що відрізняє людину від звіра, але звір продовжує жити в людині і лише мораль стримує його – це 
необхідна брехня, щоб обдурити звіра, зробити відповідальним за дії та їх наслідки [7, c. 36–37]. Звір, що живе в людині – 
це інстинкт або іншими словами діонісійське начало, що протистоїть законам моралі і аполлонівському началу.
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Перевага одного з начал веде до формування певного типу людини. Люди, в яких перемагає аполлонівське начало, 
живуть в ілюзії сну і характеризуються стійкістю, раціональним мисленням, схильністю до порядку та гармонії у всьо-
му. Діонісійське начало пробуджує зі сну ілюзій, породжуючи жагу до життя – людина керується емоціями, мислить 
ірраціонально, втікаючи від гармонії, зневажає будь-які закони, живе повним життям. Одним з таких типів людей є тип 
«людини-паразита»: «Паразит. Це означає повну відсутність благородних поглядів, якщо хтось воліє жити в залежності, 
за кошт інших, щоб лише не бути змушеним працювати, зазвичай, з прихованою злобою проти тих, від кого залежить. 
Такі погляди набагато частіше трапляються серед жінок, ніж чоловіків, і це також більше можна пробачити (з історичних 
обставин)» [7, c. 167]. Представниками цього типу людей є Том Ремсі («Мураха та коник») і головний герой оповідання 
«Проблема хліба». Слід зауважити, що такими вони були не з самого початку життєвого шляху, а «еволюціонували» до 
цього типу, пройшовши (різною мірою) ніцшеанські трансформації через перевагу діонісійського начала.

Том походить з поважної сім’ї, заробляє на життя комерцією, одружується, стає батьком двох дітей, але одного дня 
раптом заявляє: «… that he didn’t like work and that he wasn’t suited for marriage. He wanted to enjoy himself.»(«…що він не 
любить працювати і що не створений для шлюбу. Він хотів насолоджуватися життям сам.») [6, c. 79]. Це схоже на про-
будження від сну ілюзій. Тепер він починає жити справжнім, повним життям, поринувши у діонісійське сп’яніння: гра на 
скачках і в казино, найдорожчі ресторани, дорогий одяг та подорожі. Том – молодий, бадьорий, веселий, красивий чоло-
вік, хороший співрозмовник, який володів неймовірним шармом і вміло ним користувався, щоб позичати гроші у друзів. 
Він продовжував розкошувати, навіть тоді, коли у нього закінчилися гроші, але вже за кошти інших. Том шантажує та 
обдурює брата і завершує тим, що стає альфонсом і живе за рахунок набагато старшої за нього жінки. 

У Тома Ремсі є багато спільного з героєм твору В.Підмогильного «Проблема хліба». Головний герой цього оповідання 
– молодий, інтелігентний, досить привабливий юнак, який любить читати, розмірковувати й гуляти ввечері. Намагаючись 
здобути «легкий хліб», він вдається до спекуляції, але так само, як і Том Ремсі, герой Підмогильного відмовляється від 
комерсантської діяльності. Проте бажання жити ситим, заможним життям і небажання працювати, врешті-решт пере-
творює молодого студента на утриманця, що живе за кошт жінки, яка йому в матері годиться. Любов до розкоші також 
є однією з спільних рис Тома Ремсі і студента з оповідання В.Підмогильного. Гарний одяг – чи не найважливіша річ для 
героя оповідання «Проблема хліба»: «Я розумію тих, хто каже про культ тіла, – людині немає іншої ради, як любити те, 
що їй неминуче дано. А той, хто хоч на хвилину здолає глянути на себе збоку, одразу примітить, що його тіло, хоч яке 
воно довершене, годиться хіба на жаль та на глум… Отже, одежа – велика річ! Ми творимо її на свій смак, тимчасом як 
наше тіло – дарований кінь, якому не виходить дивитися в зуби» [2, c. 123–124]. В ці слова В. Підмогильний вкладає ніц-
шеанський підтекст: герой виступає проти культу тіла, а отже проти аполлонічного начала, звертаючи увагу на реальне 
життя – діонісійське начало. 

Обидва герої схильні до раціонального мислення – інтелектуали. Однак, переступивши закони моралі, вони зважу-
ються на злочини (Том виманює гроші в брата за допомогою брудної брехні та махінації, а герой В.Підмогильного краде 
спочатку гроші у хазяйки, а потім на баштані, вкравши кавун та «пожерши його» [2, c. 126], вбиває охоронця), але до 
цього їх спонукає вроджений інстинкт виживання, який пробуджує в людині звіра й штовхає її на ірраціональні вчинки.

Наратор в оповіданні В.С.Моема «Мураха та коник» розповідає історію, спілкуючись з братом Тома – Джорджем 
Ремсі, лише іноді додаючи власні коментарі, щоб читач мав можливість об’єктивно оцінити ситуацію. Автор зображує 
Джорджа Ремсі як повну протилежність Томові – це тип «діяльнісної людини» [7, c. 152], порядний, серйозний, респек-
табельний адвокат і хороший сім’янин, який ціле життя працював заради спокійного і розміреного життя на пенсії. Він 
охарактеризований як людина, в якої переважає аполлонівське начало. Джордж Ремсі з нетерпінням очікує на кінець 
життя брата, як коника з байки, а звістка про успадковане Томом багатство від старої дружини похитнула його віру у спра-
ведливість і в моральні принципи, яким він так щиро служив. Таким чином В.С.Моем хотів показати хибність моральних 
законів та настанов, які були панівними у вікторіанському суспільстві, ще раз підтвердивши вплив філософії Ф.Ніцше про 
переоцінку цінностей та історію моралі.

В.Підмогильний веде оповідь від першої особи, що дає змогу зазирнути у внутрішній світ героя, у його думки та пере-
живання, зрозуміти причину вчинків і, як результат, перетворення головного героя. Мотив вчинків криється в назві твору 
– голод, обставини за яких інстинкт виживання бере гору, звільняючи звіра в людині та спонукаючи її до дій, за наслідки 
яких вона вже не відповідальна. Думка головного героя щодо моральної відповідальності звучить цілком в стилі Ф.Ніцше: 
«ніхто з нас не винний» [2, c. 126]. Таким чином, трансформація інтелектуала в «людину-паразита» є наслідком активізації 
та перемоги діонісійського начала. Підтвердженням цього є слова головного героя: «Тепер я більше ніж коли дивуюся 
з не спритності й не талановитості жінок, що не змогли скористати з тих прекрасних обставин, що в них вони так довго 
пробували. Протягом століть жінка була в такому становищі, як я тепер, – на утриманні, – мала змогу не турбуватися про 
хліб – і куди вона повернула свій дух?» [2, c. 130]. Він висловлює думку Ф.Ніцше про тип «людини-паразита» і, навіть 
більше того, визнає себе пристосуванцем-паразитом. У запамороченні від діонісійського сп’яніння, аж до самозабуття, 
герой В. Підмогильного іде ще далі, подумки перероджуючись і народжуючись заново, але вже сонцеподібним: «Мене 
колише життя, що я бачу, і його гармидер співає мені пісню. Я ніби стою на височезній горі, й біля ніг моїх – хмари й зем-
ля. А поруч – сонце, якому моляться, і я можу обняти його, як брата»[2, c. 130]. В.Підмогильний зображує перехід героя 
на інший щабель еволюції до надлюдини Ф. Ніцше. 

Висновки. Отже, за допомогою аналізу та паралельного зіставлення оповідань В. С. Моема «The Ant and the 
Grasshopper» / «Мураха та коник» і В. Підмогильного «Проблема хліба» було виявлено низку спільних рис інтерпретації 
та репрезентації ніцшеанського типу «людини-паразита» як прояву діонісійського начала. Відмінність полягає у способі 
репрезентації ідеї: В. С. Моем зображує зовнішнє протистояння двох начал – Джордж та Том, а В. Підмогильний зосеред-
жує увагу на внутрішньому протистоянні, що відбувається у межах душі й думок головного героя. У ході проведеного 
дослідження вдалося знайти підтвердження впливу філософії Ф.Ніцше на творчість В. С. Моема та В.Підмогильного, 
зокрема його ідеї аполлонісько-діонісійського протистояння, що дає змогу поглянути на творчість англійського та україн-
ського письменника з іншого ракурсу, а також залишає простір для нових досліджень. 
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ТЕКСТ – ЦІЛІСНА СМИСЛОВА І МОВЛЕННЄВА СТРУКТУРА 

Текст є складним об’єктом дослідження, для вивчення якого використовується системний підхід. Системність 
обумовлюється структурою, ієрархічністю,цілісністю,взаємозв’язком з середовищем, а також наявністю трьох 
атрибутів – структури,смислу та функції. У статті пропонуються декілька визначень тексту з позиції системного 
підходу.

Ключові слова: текст, системний підхід, структура, смисл, функції.

text – iNtegral SeMaNtic aNd Speech Structure
The text is a complex object of study, to study which used a systematic approach. Systematic conditioned structure, hierar-

chy, integrity, relationship with the environment, as well as the presence of three attributes – structure, meaning and function. 
The article offers several definitions of text from the position of system approach.

Key words: Text systematic approach, structure, meaning, function.

ТЕКСТ – ЦЕЛОСТНАЯ СМЫСЛОВАЯ И РЕЧЕВАЯ СТРУКТУРА
Текст является сложным объектом исследования для изучения которого используется системный подход. Си-

стемность обусловливается структурой, иерархичностью, целостностью, взаимосвязью со средой, а также нали-
чием трех атрибутов – структуры, смысла и функции. В статье предлагаются несколько определений текста с 
позиции системного подхода.

Ключевые слова: текст, системный подход, структура, смысл, функции.

Текст є складним об’єктом дослідження, для вивчення якого використовується системний підхід. Системність обу-
мовлюється структурою, ієрархічністю,цілісністю,взаємозв’язком з середовищем, а також наявністю трьох атрибутів – 
структури,смислу та функції. У статті пропонуються декілька визначень тексту з позиції системного підходу.

Актуальність проблеми зумовлена тим, що до цих пір не існує єдиної точки зору на визначення поняття « текст», на 
сукупність критеріїв для визначення тексту, на підґрунтя такого визначення.

Новизна роботи полягає у тому, що висвітлюються питання, які необхідно вирішувати для визначення поняття тек-
сту: багатоаспектність, текстова системність, структурність, властивість,функціональність.

Невирішені питання загальної проблеми полягають у площині текстології і тому виникає питання визначення тек-
сту, сукупності чинників, що сприяють визначенню тексту, і його системності. 

Новизна роботи полягає у тому, що висвітлюються питання, які необхідно вирішувати для визначення поняття тек-
сту: багатоаспектність, текстова системність, структурність, властивість,функціональність.

Загальнонаукове значення. Текст пов’язаний з визначенням його місця у системі мовних та мовленнєвих явищ. Він 
вивчається у межах різних філологічних дисциплін: лінгвістики тексту,граматики тексту, стилістики тексту, герменевти-
ки тексту і теорії тексту. Головна особливість теорії тексту стає не сполучуваність речень, а й цілий текст. Зміна предмета 
теорії тексту має теоретико- комунікативну основу: текст визнається засобом(одиницею, формою) комунікації.

Викладення основного матеріалу. Серед лінгвістів не існує одностайної думки про те, що можна вважати текстом, та 
відсутнє єдине тлумачення цього феномену. Це пояснюється тим, що текст належить до найбільш очевидних реальностей 
мови, тому способи його інтуїтивного виділення не менш закріплені у свідомості сучасної людини, ніж способи відмеж-
ування і виокремлення слова, і ґрунтуються вони на передбаченні того, що будь-яке завершене вербальне повідомлення 
може ідентифікуватися як текст, і сама завершеність тексту відзначається тим або іншим формальним способом. Одно-
часно існує багато різних мовленнєвих творів, які називаються текстом, і не випадково лексикографи позначають текстом 
будь-яке записане мовлення і наводять як приклади документи, листи, літературні твори тощо.

Труднощі визначення поняття тексту повністю зрозуміло: зведення всієї множинності текстів до єдиної системи таке 
ж складне, як виявлення набору достатніх і необхідних рис, який був би обов’язковим для визнання тексту як катего-
рії класичного типу. Текст досліджується цілим спектром наук, як, наприклад, семіотика, психологія, історія, літерату-
рознавство, етнографія, текстологія, фольклористика, риторика, логіка, прагматика, герменевтика, антропологія,теорія 
діяльності,тому виникає так званий феномен конфлікту інтерпретацій [5]. 

До цих пір єдиного визначення тексту не існує, оскільки відсутня спільна для всіх дослідників думка з приводу того, 
що представляє собою текст як об’єкт лінгвістики. Крім того, вчені різних напрямків не прийшли до остаточного вирішен-
ня проблем, пов’язаних з механізмами текстотворення, не вироблені основні критерії, які б дозволили виявити основні 
чинники, що сприяють утворенню текстів.

Тексти виникають у результаті мовної взаємодії, і адекватне розуміння сутності тексту можливо лише при врахуван-
ні динамічних процесів мовного спілкування, що розгортаються в часі і призводять до виникнення тексту. Однак існує 
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тривала традиція вивчення текстів, особливо письмових, як статичних об’єктів, що існують незалежно від обставин їх 
виникнення.

У зв’язку з тим, що сучасна наукова думка не виробила єдиної дефініції феномена «текст», наведемо різні підходи до 
його тлумачення. Будучи об’єктом дослідження великого спектру дисциплін, текст сприймається:

– семіотично як вербальна знакова система в аспектах її змістовності: структурної, смислової, функціональної; пара-
дигматики та синтагматики (Р. Якобсон, Ю.М. Лотман, Б.Я. Успенський, А.Г Баранов, В.Г. Гак, Л.М. Лосєва,);

– дискурсивно в характеристиках міждисциплінарних областей знань (Е. Бенвеніст, Дейк Ван Т.-А., ранній Р. Барт);
– лінгвістично в системі функціональних значимостей одиниць мови (В.В Виноградов, Г.О. Винокур, В.П. Григор’єв, 

Г.Я. Солганик, Л.А. Новіков, Н.А. Кожевніков); 
– прагматично, залежно від мовленнєвих ситуацій (Дж. Остін, Дж. Серль, М.М. Бахтін, Н.Д. Артюнова);
– когнітивно як пов’язана сукупність концептів та ідей, що належать до певних сфер мовного вживання (Ж. Делез,  

Ю. Крістєва, Р. Барт);
– нарратологічно в рамках теорії повідомлення як активної діалогічної взаємодії письменника і читача (В. Пропп,  

В. Шкловський, Б. Ейхенбаум, М. Бахтін, П. Лаббок, Н. Фрідманн, Е. Лайбфрід, В. Фрюгер) ;
– психолінгвістично як динамічна система мовоутворення і його сприйняття (Л.С. Виготський, А.Р. Лурія, Н.І. Жин-

кін, Т.М. Дрідзе, А.А. Леонтьєв);
– психофізіологічно як багатомірний феномен, що реалізує психологію автора в певній літературній формі мовними 

засобами (О.І. Діброва, Н.О. Семенова, С.І. Філіппова). 
Відсутність єдиного тлумачення феномена тексту пояснюється: по-перше, абсолютизацією структурної організації 

тексту та граматичних засобів зв’язку, по-друге, формально-структурною, жанровою, стилістичною різноплановістю тек-
сту і специфікою способу його репрезентації, по-третє, специфікою підходів до вивчення тексту, по-четверте, каноніза-
цією тексту як складника комунікативного процесу, посередника, засобу, процесу й мети комунікації, по-п’яте, абсолю-
тизацією певної категорії або кількох категорій тексту. Таким чином, більшість лінгвістів підкреслюють, що визначення 
тексту, яке можна було б вважати вичерпним і яке б мало термінологічний характер, ще не вироблено.

Безумовно, текст є складним об’єктом дослідження, для вивчення якого використовується системний підхід. Сис-
темний підхід зі своїми конкретними прийомами та власною методикою є спрямований на пізнання об’єкта як певної 
системи. Одна з головних властивостей системи полягає в тому, що система, утворюючись від окремих частин і залежачи 
від їхніх індивідуальних властивостей, у свою чергу, впливає на ці частини та змінює їх первинні властивості та функ-
ції.. Виходячи з концепції системного підходу, пропонуємо декілька визначень. Під текстом можна розуміти сукупність 
взаємопов’язаних елементів, взаємодія яких породжує нові властивості об’єкта. «Текст – це цілісна система, що має 
інтегральні властивості та функціонує у зовнішньому до нього середовищі» [4,51-52]. Текст представляє собою систему, 
цілісне в структурному і функціональному відношенні утворення, внутрішній зв’язок елементів котрого є більш необхід-
ним і стійким, ніж зв’язок цих елементів з навколишнім середовищем чи з елементами інших систем. Текст – комуніка-
тивна система вищого рангу, основними ознаками якої є цілісність та зв’язність, що призначена для передачі закодованої 
інформації. «Текст як вища комунікативна одиниця, як цілісна система комунікативних елементів, що функціонально 
(тобто для даної конкретної цілі) поєднуються в єдину семантико-смислову та логічну структуру загальної комунікатив-
ної інтенції» [2]. «Текст як комунікативна система мовленнєвих знаків і знакових послідовностей втілює моделі діяльності 
адресата та адресанта повідомлення» [5], які існують на одній площині. «Текст представляє собою системно-структурне 
утворення, що має впорядковану (ієрархічну) організацію, яка забезпечується зв’язністю – глибинною та поверхневою, 
локальною та глобальною»[3 с. 21-22], і тому текст представляє собою складну, ієрархічно організовану мовленнєву сис-
тему, пронизану величезною кількістю семантико-синтаксичних зв’язків, якому притаманні характерні йому такі важливі 
властивості, як зв’язність, відмежованість, цільність..

Феномен тексту полягає в його багатоаспектності, системності, що зумовлюється наявністю структури, ієрархічності, 
цілісності та взаємозв’язку з середовищем, які належать до інваріантних ознак цього багатовимірного феномену. Під 
текстовою системністю розуміється системна організація мовних засобів різних рівнів у тексті, яка зумовлена авторським 
задумом як синтезуючим та організуючим початком та яка співвідноситься з категорією образу автора. Текстова систем-
ність відображає творчу індивідуальність автора, його ідіостиль та світогляд. [1, с.252]. Трактуючи текст як систему, варто 
взяти до уваги, що кожна система, яка діє та розвивається, існує лише в результаті узгодження трьох головних її атрибутів 
– структури, субстанції та функції, лише за умови їх діалектичної єдностї. Текстова система є цілісною, її складові оди-
ниці взаємно обумовлюються, утворюють свою певну єдність і мають певні ознаки: нечленованість у межах цієї системи; 
ієрархічність; структурність. Текстова система відрізняється від інших систем внутрішніми відношеннями між одини-
цями – смисловими,функціональними та комунікативними –, поєднання яких сприяє утворенню структури тексту,яка 
складається з двох категорій: змісту та форми. Смислові або змістові відношення відображають світ у свідомості суб’єкта, 
представляють собою структуру лінгвістично репрезентованих смислових ознак різного рангу та масштабу, втілених у 
тексті, і корелюють зі світом дійсності[1, с.384]. «Накопичення» і «збільшення» семантичних ознак різного рангу і рівня 
узагальнення формує поетапне смислове розгортання тексту та його смислову структуру., що визначається як. відобра-
ження у свідомості суб’єкта(сприймача) структурованого концептуально змістовного плану вираження, його змістовно-
фактуальної та змістовно-концептуальної інформації. 

У тексті як системно-структурному утворенні виокремлюють поверхневу та глибинну смислові структури. Під поверх-
невою смисловою структурою тексту розуміють: 1) зв’язок значень та його елементів (слів, висловлювань) та 2) зв’язок 
їх смислових корелятів в процесі послідовного розгортання тексту від рівня висловлювання до блоку висловлювання і 
цілого тексту. Глибинна смислова структура тексту відображає взаємозв’язок окремих смислів різного рангу і рівня уза-
гальнення «по горизонталі» та «вертикалі» у свідомості адресата при сприйнятті цілого тексту в процесі його розгортання. 
Глибинна смислова структура ґрунтується на поверхневій, відрізняючись від неї ступенем повноти і визначеності у відо-
браженні концептуального змісту твору. Застосування системного підходу до інтерпретації тексту уможливлює аналіз 
змістовної та поверхнево-мовленнєвої сторони тексту в їх взаємообумовленості та єдності, визначення одиниць смислової 
структури – субтекстів та вивчення їх інтеграції, що забезпечує цілісність твору, розгляд комунікативно-прагматичних 
властивостей тексту, які пов’язані з його «входженням» у науковий соціум та загальний континуум науки. 

Таким чином, для тексту є характерними певні закони побудови, смислового та формального поєднання й розмеж-
ування його одиниць, а й системний підхід, на нашу думку, сприятиме виявленню закономірностей його внутрішньої 
та зовнішньої організації та функціонування. Загальні принципи системного аналізу полягають у виявленні структури 
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(ієрархії) тексту, тобто компонентів системи (підсистем) та відношення між компонентами; постановці питання про інте-
гральні властивості тексту; з’ясуванні взаємозв’язків тексту та середовища (позамовного контексту).
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АВТОНОМНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Стаття присвячена питанню впровадження концепції автономного навчання у вищій школі. Особлива увага при-
діляється розкриттю основних методів й засобів реалізації автономії навчального процесу при вивченні іноземних 
мов та принципу їх ефективного функціонування у системі вищої освіти України за умов міжкультурної інтеграції. 
Виявлено позитивні та негативні риси автономного навчання та визначено його перспективність у сучасному освіт-
ньому просторі.

Ключові слова: автономне навчання, орієнтований на студента підхід, міжкультурна інтеграція, система оці-
нювання.

autONOMOuS learNiNg iN iNtercultural iNtegratiON
The article is devoted to the issue of autonomous learning and introduction of the concept into the system of higher educa-

tion. The basic methods and principles of autonomous language learning process as well as the principles of their effective 
functioning under the influence of international integration have been analyzed. The analysis also includes the strategies on 
how student-centered learning can be applied as a principle of teaching and assessment. The positive and negative aspects 
of autonomous learning have been featured and its perspectives in contemporary learning environment have been revealed 
as prompted by the desire to explore the impact of intercultural integration on learners, teachers and educational systems.

Key words: autonomous learning, learner-oriented approach, intercultural integration, summative assessment, formative 
assessment.

АВТОНОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Статья посвящается вопросу внедрения концепции автономного обучения в высшей школе. Особенное внима-

ние уделяется раскрытию основных методов и способов реализации автономного учебного процесса при изучении 
иностранных языков и принципу их еффективного функционирования в системе высшего образования в условиях 
межкультурной интеграции. Выявлены позитивные и негативные черты автономного обучения та определена его 
перспективность в современном образовании.

Ключевые слова: автономное обучение, ориентированный на студента подход, межкультурная интеграция, 
система оценивания.

Інтеграція культур – це принцип їх сумісності, що полягає у збереженні різними групами характерних культурних 
особливостей та об’єднання в єдину спільноту за умов взаємодії на рівних засадах та визнання одне за одним права на 
культурну ідентичність та пошуку спільних для обох сторін критеріїв і цілей. Про зближення різних культур свідчить 
інтенсивний культурний обмін, розвиток інститутів освіти, культури, захисту прав людини та розповсюдження передових 
технологій. Інтеграція української вищої освіти у міжкультурний європейський простір вищої освіти (EHEA) та Европей-
ський дослідницький простір (ERA) знаходить широку підтримку Міністерства освіти і науки України, що впроваджує 
риси міжкультурної освіти у навчальні програми шкіл всіх ступенів. Затвердження та підтримка програм внутрішньої та 
міжнародної академічної мобільності надають право учасникам освітнього процесу, що здобувають освітні ступені мо-
лодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора філософії у вітчизняних вищих навчальних закладах проходити мовне 
та наукове стажування у різних навчальних закладах України та за її межами згідно укладених договорів між вищими 
навчальними закладами [1]. Метою цієї статті є: 

– розглянути вплив міжкультурної інтеграції на популяризацію автономної освіти;
– проаналізувати стратегії впровадження орієнтованого на студента навчального процесу;
– окреслити позитивні та негативні риси автономного навчання та визначити його перспективність.
Прискорення глобалізації створює попит на компетентні кадрові ресурси з міжнародною освітою [6]. Популярність 

концепції «освіта на все життя», або безперервної освіти робить необхідним розвиток умов для самоосвіти чи дистанцій-
ної освіти. Багато вищих навчальних закладів України наполягають на впровадженні орієнтованого на студента підходу у 
навчанні, хоча в дійсності цей підхід часто продовжує існувати лише на папері. Треба зазначити, що без кращого розумін-
ня того, яким чином українські викладачі можуть впроваджувати концепцію автономного навчання у своїй педагогічній 
діяльності, вони навряд чи сприйматимуть її як ефективний принцип навчання, особливо за умов, коли концепції, що 
бездоганно працюють в інших європейських освітніх закладах не спрацьовують в навчальних закладах України внаслідок 
принципових мовних чи культурних розбіжностей.

Термін «учнівська автономія» був вперше визначений Генрі Холеком в 1981 році як «здатність брати відповідальність 
за власне навчання» [5]. З того часу з’явилося багато інших тлумачень цього концепту. Харден та Кросби [4] описують 
зорієнтоване на студента навчання як те, що концентрується саме на тому, що студенти роблять для досягнення мети на-
вчання, а не на тому, що робить викладач. Таке тлумачення підкреслює важливість концепту «діяльність» в автономному 
навчанні. Ще одним вагомим аспектом в інтерпретації «учнівської автономії» є спроможність бачити її кінцевою метою 
навчання, а не лише засобом для досягнення мети. 

Яким чином уявляється можливим змусити систему автономного навчання працювати? Говорячи про структуру на-
вчальної програми, слід зауважити, що концепція зорієнтованого на студента процесу навчання означає, що студент само-
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стійно вибирає навчальні дисципліни та спосіб їх вивчення. Разом з цим, нам все ще необхідно усвідомити масштаби, в 
яких цю концепцію можна інтегрувати в систему сучасної вищої освіти. Серед принципів автономного навчання можна 
виділити деякі, що вже працюють в системі вищої освіти в Україні.

Модульне навчання, що було частково інтегроване у систему вищих освітніх закладів, націлене на впровадження 
системи автономного навчання, що надає студентові свободу вибору модулів, які він прагне вивчати. Така система допо-
магає студенту,що вивчає іноземні мови самостійно, визначити власні цілі, які певною мірою корелюються з його рівнем 
мовної компетенції.

«Проблемне навчання» (Problem Based Learning) є інноваційною методикою, що заснована на досвіді, пошуку та ви-
рішенні проблем і допомагає студентам заповнити «прогалини» в базових знаннях, усвідомити напрямки подальшого 
розвитку.

Існує чимало нових підходів до розробки навчальних програм, що підтримують концепцію вільного вибору у на-
вчанні. Так, теорії загальносистемного (the systems–based approach), ресурсно-орієнтованого (resource–based learning) та 
експериментального підходів, зорієнтованих на особистісну релевантність (personal relevance approach) [8] посідають зна-
чне місце у системі діючих стратегій навчання,спрямованого на студента. Університет Глазго визначає 4 головних стра-
тегії у орієнтованому на студента процесі навчання [9]. Перша з них спрямована на розвиток проактивного відношення 
студентів до отримання знань і вмінь та пропонує використання комп’ютерних програм для теоретичних та практичних 
курсів (CAL). Друга стратегія зосереджується на факторі свідомого ставлення студентів до своєї діяльності та розуміння, 
для чого потрібні окремі її аспекти. Третя стратегія фокусується на принципі взаємодії, тобто консультаційних заходах 
та дискусіях у групах. Четверта стратегія ставить акцент на професійні навички та передбачає сприяння майбутньому 
працевлаштуванню студента. 

Тенденція зменшення кількості аудиторних годин заради дотримання принципів автономного навчання ставить перед 
освітянами завдання розглянути деякі альтернативні ідеї щодо аудиторної та поза аудиторної роботи. Дискусії у групах, 
незалежні міжкультурні проекти, дебати, навчальні журнали, навчання за допомогою комп’ютерних програм, принцип 
вільного вибору навчальних предметів, написання газетної статті, розробка власного портфоліо – ось неповний перелік 
можливих поза аудиторних заходів при вивченні іноземної мови. Популярними заходами на лекціях чи практичних за-
няттях в аудиторії є короткі дискусії в парах та в групах (buzz groups), перехресні опитування (cross-overs), почергові ви-
словлювання (rounds), рольова гра, індивідуальні або групові презентації, 3-4-х хвилинне письмове відображення власних 
міркувань на базі опрацьованого матеріалу, тощо.

Деякі ускладнення щодо оцінювання в цих умовах навчання часто пов’язані з тим, що занадто багато уваги приділя-
ється нарахуванню балів. При цьому самі функції освіти та надання порад часто залишаються поза зоною уваги. Студенти 
змушені змагатися заради балів, у той час як особистісне зростання пересувається на більш віддалену сходинку при визна-
ченні пріоритетів у навчанні. Письмовий іспит все ще залишається незмінним засобом контролю в університетах сього-
дення, уявляючи собою підсумкове оцінювання, а саме, оцінювання заради акредитації або надання критичних зауважень. 
Поступове впровадження більш формативної або поетапної системи оцінювання в учбові курси надає викладачам змогу 
зорієнтувати студента на ті ділянки, над якими йому слід ще попрацювати. Практика формативного оцінювання може 
здійснюватися за допомогою написання відгуків на есе, письмових коментарів на виконані завдання, виставлення оцінок, 
які не впливатимуть на результати підсумкового оцінювання, завдання з множинним вибором задля підтримання зворот-
нього зв’язку. У цілому, впровадження більш формативної системи оцінювання сприяє переходу на систему навчання, що 
розвиває студентську автономію.

Ідея самооцінювання, як альтернативної форми визначення рівня мовної компетентності, полягає у тому, що найкращі 
результати досягаються студентами, які активно задіяні у процесі навчання. Впровадження системи самооцінювання, що 
базується на елементах освітнього коучінгу, сприяє процесу свідомого залучення студентів до навчального процесу та 
їхньої відповідальності за власні здобутки. З цією метою студентам пропонують відповісти на низку питань після кожного 
заняття, а саме:

– який матеріал вони вивчили, або опрацювали;
– що було метою їхнього заняття;
– наскільки вільно вони можуть оперувати матеріалом, який вони вивчили (або повторили);
– наскільки опрацьований матеріал відповідає їх потребам і цілям;
– в якій мірі за власною оцінкою, вони досягли мети заняття;
– яки власні «слабкі сторони» були виявлені у процесі вивчення матеріалу;
– яким чином, на власну думку, їм необхідно змінити підхід до навчання;
– яким би вони хотіли бачити наступний урок (адаптовано із Опитувальника для самооцінювання [2])
Систематичний аналіз цих питань спонукає студентів контролювати власне ставлення до вивчення іноземної мови, 

дотримуватися поставлених цілей, набуваючи таким чином більшої автономності у навчанні. 
Необхідно зазначити, що постає багато питань щодо ефективності автономії у навчанні. Відносно до цього, Піл Бенсон 

підкреслює, що тлумачити термін «автономія» як спроможність постійно тримати під контролем власне навчання та за-
питувати про ефективність автономії майже все одно, що запитати чи є придатним до своєї професії водій, що продемон-
стрував цілковиту спроможність самостійно керувати транспортним засобом [3]. 

Таким чином, контроль над власним навчанням може розглядатися як значна складова ефективного навчання. Справа 
лише в тому, чи зможемо ми впровадити ефективні засоби задля посилення автономії. В цьому сенсі, ефективність авто-
номного навчання може вимірюватися здобутками, що ми маємо за рахунок енергії, яку ми витрачаємо не лише з пере-
рахунку на автономію, а й враховуючи здатність до вивчення мов.

Висуваючи аргументи на користь розвитку студентської автономії, Девід Літтл [7] вважає, що проблема мотивації за 
умов активного ставлення студентів до навчання має місце у навчальному процесі. Учні з активним ставленням до навчан-
ня накопичили необхідні ресурси, що допомагають подолати випадкові мотиваційні труднощі, хоча їм не завжди вдається 
зберегти позитивне відношення до всіх аспектів навчання. 

Ці аргументи свідчать, незважаючи на той факт, що поведінка студента, як правило, зумовлена його культурним се-
редовищем, студентська автономія є психологічним феноменом, яка здатна подолати бар’єри, спричинені культурними та 
соціальними особливостями. Стає реальністю, що у найближчі роки буде проведено більше пошукової роботи та здійсне-
но більше рішучих кроків в напрямку посилення автономії у навчанні, необхідної для вільного функціонування сучасних 
українських закладів вищої освіти в умовах інтенсивної міжкультурної інтеграції.
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ІНОЗЕМНА МОВА У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІСТА-ЮРИСТА  
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

У статті проаналізовано комунікативні потреби фахівців-юристів при використанні іноземної мови в профе-
сійній діяльності, які вимагають інтеграції з профільними дисциплінами і є не лише засобом спілкування, а й засобом 
інформаційної діяльності та засобом систематичного поповнення професійних знань. Доведено необхідність ново-
го підходу до викладання та вивчення іноземної мови в умовах інтеграції української освіти в європейську освітню 
систему та обрання загального культурного вектора на глобалізацію освіти. Визначено актуальність дослідження 
за запровадження новітніх методик вивчення іноземної мови студентами юридичних спеціальностей українських 
вишів. Висвітлено найважливіші компетенції, якими повинен оволодіти майбутній фахівець-юрист під час вивчення 
іноземної мови, та принципи спрямування навчального процесу, що сприяють оволодінню цими компетенціями. 

Ключові слова: юрист, іноземна мова, глобалізація та інтеграція, комунікативний підхід, комунікативні потре-
би, професійне спілкування, усна практика, професійні потреби.

FOREIGN LANGUAGE IN THE PROFESSIONAL ACTIVITy OF A LAWyER (RESULTS OF SOCIOLOGICAL 
RESEARCH)

The communicative needs of legal professionals using a foreign language   in the professional activity that require inte-
gration with specialized disciplines and is not only a means of communication but also a means of information and means of 
systematic acquirement of professional knowledge are analyzed in this article. The necessity of a new approach to teaching and 
learning of a foreign language in the conditions of integration of the Ukrainian education into the European education system 
and the choice of the general cultural vector to globalization of education is proved. The relevance of research of introduction of 
the latest techniques of foreign language learning by the students of legal specialities of the Ukrainian higher education institu-
tions is defined. The major competences which a future lawyer has to master at learning foreign languages, and the principles of 
educational process that promote mastering these competences are described. It is proved that the process of learning a foreign 
language should be as close as possible to the actual professional activity of the lawyer using a foreign language as a means 
of information activities and professional communication – direct (speaking) or indirect (reading). Cognitive-communicative 
approach which is focused on the development and activization of speech and mental activity of the students including various 
approaches, tasks and exercises, first of all situational exercises which are close to reality is chosen as a priority approach. 
Here we can mention: micro / macro dialogues, polylogues, case studies, situational training exercises, role-playing games, 
discussions, presentations, «round tables», staging, creative tasks, etc., in particular synthesizing contents of sentences and 
texts, group projects and other types of team work. The use of test- tasks, tasks of open type with the expression of the opinion are 
aimed at the critical analysis of the read information, independent generalizations, expression of own understanding of events, 
interpretation of lexical units by means of a foreign language, the use of the Internet – sources, video and audio-materials and 
other technical means. The particular emphasis is placed on a selective component of independent work taking into account 
interests and preferences of a future lawyer and the level of the student’s knowledge, as well as on interdisciplinary relations 
with implementation of monitoring research of students’ achievements in studying a foreign language.

Key words: lawyer, foreign language, globalization and integration, communicative approach, communicative needs, 
professional communication, oral practice, professional needs.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА-ЮРИСТА (ПО РЕ-
ЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

В статье проанализированы коммуникативные потребности специалистов-юристов при использовании ино-
странного языка в профессиональной деятельности, требующие интеграции с профильными дисциплинами и явля-
ющиеся не только средством общения, но и средством информационной деятельности и средством систематиче-
ского пополнения профессиональных знаний. Доказана необходимость нового подхода к преподаванию и изучению 
иностранного языка в условиях интеграции украинского образования в европейскую образовательную систему и 
выбора общего культурного вектора на глобализацию образования. Определена актуальность исследования по вне-
дрению новейших методик изучения иностранного языка студентами юридических специальностей украинских ву-
зов. Освещены важнейшие компетенции, которыми должен овладеть будущий специалист-юрист при изучении ино-
странного языка, и принципы направления учебного процесса, способствующие овладению этими компетенциями.

 Ключевые слова: юрист, иностранный язык, глобализация и интеграция, коммуникативный подход, професси-
ональное общение, устная практика, профессиональные потребности.
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Актуальність обраної теми та окреслення проблеми в загальному вигляді. Процеси глобалізації та інтеграції, які 
мають місце в сучасному світі, та пов’язані з ними взаємопроникнення мов та культур, зумовлені розвитком сучасних 
технологій та скеруванням України до європейського освітнього простору, зумовлюють підвищення інтересу до вивчення 
іноземних мов. Сучасний етап розвитку міжнародних зв’язків України в різних галузях господарства детермінує потребу 
в майбутніх юристах, які б володіли іноземною мовою. Зважаючи на це, українське суспільство відчуває гостру потребу 
у фахівцях, які вільно володіють іноземною мовою для встановлення професійних та ділових контактів, обміну досвідом 
та інформацією, щоб досягти взаємопорозуміння в діалозі культур сучасного світу. Зміни, які відбуваються в глобаль-
ному масштабі в усіх сферах діяльності, а саме в політичній, культурній, соціальній та насамперед у правовій сфері, яка 
невід’ємно пов’язана та взаємоінтерферована з іншими галузями діяльності, зумовлюють зміни в мові, результатом чого 
є модернізація стратегії навчання іноземної мови на основі когнітивно-комунікативного підходу. З огляду на приєднан-
ня України до єдиного європейського освітнього та наукового простору потребує реформування система мовної освіти 
відповідно до загальноєвропейських стандартів. Для студентів відкриваються можливості навчатися за кордоном, отри-
мати доступ до міжнародних ринків праці, стажування та підвищення своєї професійної майстерності. Іншомовне ділове 
спілкування стає метою вивчення іноземних мов для великої кількості студентів, особливо тих, чия майбутня професійна 
діяльність пов’язана з правовим спрямуванням, підтвердженням чого є результати анкетувань, опитувань, а також осо-
бистісне спілкування зі студентами. Підвищити якість підготовки спеціаліста-нефілолога (у нашому випадку юриста) 
означає озброїти його знаннями, практичними вміннями та навичками, які дозволяють йому використовувати іноземну 
мову як засіб інформаційної діяльності поповнення своїх професійних знань та спроможності професійного спілкування. 

Ступінь розроблення проблеми. Проблеми навчання іноземної мови, що становлять одну з актуальних галузей су-
часної лінгводидактики, представлені в працях відомих фахівців (Л. Артеменко, В. Бухбіндер, О. Вишневський, Н. Галь-
скова, Т. Гусак, Г. Китайгородська, Я. Колкер, С. Ніколаєва, О. Соловова та ін.), проте мовну підготовку юристів було 
висвітлено меншою мірою (О. Бадурка, П. Біленчук, С. Кіржнер, Ю. Прадід, О. Скакун та ін.). Когнітивно-комунікативний 
підхід належить взагалі до новаторських методик навчання іноземної мови, тому характеризує наукову новизну нашої 
наукової розвідки [5].

Мета цієї статті полягає у висвітленні найважливіших компетенцій, якими повинен оволодіти майбутній фахівець-
юрист під час вивчення іноземної мови, та принципів спрямування навчального процесу, що будуть сприяти оволодін-
ню цими компетенціями. Для успішного розв’язання цього завдання необхідно тісно пов’язати весь процес навчання з 
умовами та змістом майбутньої діяльності юриста. Іншими словами, весь процес навчання іноземної мови повинен бути 
максимально наближений до реальної професійної діяльності юриста у застосуванні іноземної мови як засобу його інфор-
маційної діяльності, професійного спілкування – безпосереднього (усне мовлення) або опосередкованого (читання). Це 
передбачає розв’язання низки таких завдань: 1) виявлення комунікативних потреб юриста під час використання іноземної 
мови; 2) вивчення видів, сфер, тем, типових ситуацій іншомовного спілкування юристів; 3) конкретизація мовленнєвого 
та мовного матеріалу, необхідного для реалізації комунікативних намірів спеціаліста-юриста; 4) визначення номенклату-
ри комунікативних завдань, які забезпечують реалізацію комунікативних намірів спеціаліста-юриста. 

З метою виявлення комунікативних потреб, видів, сфер, тем, типових ситуацій іншомовного спілкування було про-
ведено опитування 100 спеціалістів-юристів, випускників різних вишів, спеціалістів різним стажем роботи. Цікавою є са-
мооцінка інформантами рівня володіння іноземною мовою. Дали високу оцінку своєму рівню щодо володіння іноземною 
мовою 9% усіх опитаних; оцінили свій рівень як середній – 50%; оцінили свій рівень як низький – 41%.

За видами мовленнєвої діяльності (читання, мовлення, сприйняття мови на слух) краще за інших спеціалісти-юристи 
володіють читанням – майже 70%, мовленням – 22%, аудіюванням – 8%. Показовим є також і думка спеціалістів-юристів 
щодо доцільності (або недоцільності) вдосконалення ступеня володіння ними іноземною мовою. 89% опитаних вислови-
лись за необхідність удосконалення ступеня володіння ними іноземною мовою, та лише 11% вважають, що підвищення 
рівня володіння іноземною мовою не є необхідним.

Найчастіше фахівцю доводиться використовувати іноземну мову в навчально-професійній сфері (73%), меншою мі-
рою в культурно-побутових сферах (відповідно 10% та 14%). Мало використовується іноземна мова у сфері суспільно-по-
літичного спілкування (2%) і майже не використовується у сфері спілкування адміністративного (1%). З цього випливає, 
що найчастіше юристам доводиться використовувати іноземну мову в навчально-професійній сфері. Майже не викорис-
товується іноземна мова у сфері адміністративного спілкування.

На запитання про те, з якою метою спеціалісту-юристу необхідна іноземна мова та якими є його комунікативні потре-
би, тобто, до яких форм спілкування іноземною мовою доводиться частіше звертатися – до безпосереднього спілкування 
(усне мовлення і сприйняття мови на слух) чи до опосередкованого (читання), були отримані такі результати: 74% опита-
них використовують іноземну мову при читанні спеціальної літератури; 14% – для участі в конференціях та міжнародних 
зустрічах; 3% – доводиться працювати з іноземними колегами; 9% – спеціалістів готуються до зарубіжних відряджень. 
Виявлено, що основний відсоток спеціалістів використовує іноземну мову передусім при читанні – 74%.

Зведені результати опитування про види текстів, до яких звертається спеціаліст, можуть бути наведені в наступній 
послідовності: періодичні видання; монографії, реферати; кореспонденція; наукова та службова документація; художня 
література.

Аналіз результатів дав змогу зробити висновок про те, що спеціалісту в процесі читання доводиться стикатися з різ-
ними видами та жанрами читання. У першу чергу – з періодичними виданнями; досить часто – з науковими виданнями, 
зокрема монографіями. Художня література, на жаль, завершує цей список. Метою звернення до спеціальної літератури, 
як вказують інформанти, в більшості випадків є пошук конкретних способів, методик розв’язання завдань, необхідність 
порівняти наявні думки та гіпотези, а також необхідність і потреба задовольнити інтерес до нового. Найчастіше в роботі 
з іноземною літературою спеціалісти підкреслюють найважливіші фрагменти в тексті (40%); в окремих випадках вони 
роблять виписки рідною мовою найсуттєвіших фрагментів прочитаного, терміни виписують англійською мовою.

Для більш ефективної праці зі спеціальною літературою іноземною мовою потрібно прискорити процес читання та 
вміння виокремлювати головні думки з прочитаного у вигляді анотації чи реферату, прискорити процес оглядового читан-
ня, тобто процес пошуку статті в конкретному журналі, газеті.

Відносно групи питань, що стосуються професійної діяльності в усних формах спілкування, були отримані наступні 
результати: спільно-професійна діяльність (50%); підготовка наукових виступів (30%); участь у дискусіях (10%); спілку-
вання телефоном (дистанційне спілкування) (10%). Розв’язання професійних завдань відбувається у вигляді офіційно-ді-
лової бесіди (97% опитаних), яка має індивідуальний або груповий характер.
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Наведемо перелік тем, до яких, згідно з анкетними даними, частіше за все звертаються спеціалісти-юристи у сфері 
усного мовлення, а саме: І. Обмін досвідом роботи. ІІ. Ознайомлення з конкретними справами. ІІІ. Зустрічі, знайомства, 
привітання. ІV. Професійні правові потреби. V. Презентація фірми. VI. Неофіційна тематика (ознайомлення з містом).  
VII. Інша тематика.

Крім того, вважаємо за необхідне відмітити, що особливістю усного мовленнєвого професійного спілкування юристів 
є те, що в процесі професійної діяльності їм доводиться спілкуватися як з колегами (тобто зі спеціалістами, які виконують 
подібні функції), так і з клієнтами (тобто неспеціалістами) та варіювати свою мовленнєву поведінку залежно від адреса-
ту. Зважаючи на це, у спілкуванні з колегою-спеціалістом використовують офіційно-діловий стиль мовлення з повним 
набором загальноюридичних і спеціальних юридичних термінів, проте контакт з клієнтами (неспеціалістами) обмежено 
використанням усього спектра юридичної термінології, що зумовлено загальним рівнем розуміння значення спеціальних 
термінів клієнтами-неспеціалістами.

Підсумовуємо в загальних рисах результати проведеного анкетування.
1. Більшість опитаних спеціалістів-юристів вважають за необхідне володіння, а також удосконалення рівня володіння 

іноземною мовою з метою її використання як засобу інформаційної діяльності, систематичного поповнення професійних 
знань та спілкування (близько 90% усіх опитаних).

2. Найбільш поширеною є навчальна-професійна сфера спілкування іноземною мовою (75% усіх опитаних).
3. Головною комунікативною потребою спеціаліста є професійно спрямоване читання, тобто опосередковане спілку-

вання (63% опитаних).
4. Домінантною є тенденція до зростання значущості безпосередньо усних форм професійно орієнтованого спілкуван-

ня (37%).
5. Основною сферою усного спілкування є офіційна, ділова сфера.
Після завершення короткого огляду результатів лінгвосоціологічного дослідження на основі проведеного анкетування 

спеціалістів-юристів можна коротко схарактеризувати деякі частотні пропозиції, які були додані до анкет:
1. Створювати курси (професійно скеровані, короткотривалі, інтенсивні).
2. Надати студентам право необмеженого вивчення іноземної мови.
3. Частіше звертатися до розмовної практики на заняттях з іноземної мови.
4. Інтенсифікувати процес навчання іноземної мови за рахунок формування груп за кількістю осіб з урахуванням 

базового рівня.
5. Розширення контактів зі спеціальними кафедрами, залучення закордонних спеціалістів для викладання лекцій та 

проведення практичних занять.
6. Покращення методики викладання іноземної мови, підвищення вимог до студентів.
7. Ввести систематичну атестацію рівня володіння іноземною мовою серед професорсько-викладацького складу спе-

ціальних кафедр.
Метою проведеного анкетування та аналізу потреб майбутніх спеціалістів-юристів було покращення взаємопорозу-

міння та більш тісна співпраця викладачів і тих, хто вивчає іноземну мову. Це допомагає формувати, розвивати навички, 
знання та вміння, необхідні мовцям для того, щоб стати більш незалежними у своїх думках та діях, більш відповідальними 
і готовими до співпраці з іншими людьми. Для досягнення цієї мети, організовуючи вивчення мови, необхідно ґрунтувати 
свою роботу на потребах, мотиваціях, характеристиках і ресурсах тих, хто вивчає мову [1]. Це зумовлює необхідність дати 
відповіді на таки запитання:

– Що студенти будуть робити з мовою у майбутньому?
– Що їм необхідно для того, щоб бути здатними використовувати мову для досягнення поставлених ними цілей?
– Що стимулює їх бажання вчитися?
На базі такого аналізу ситуації вивчення/викладання набуває першочергового значення чітке визначення цілей, які 

були б одночасно актуальними з точки зору потреб тих, хто вивчає мову, і реальними з точки зору їх характеристик і 
ресурсів. З цією метою варто заохотити різні категорії практиків, зокрема й тих, хто вивчає мову. Велике значення має 
надання чіткої картини компетенцій (знань, умінь, навичок), які формуються у тих, хто вивчає мову, у процесі їх досвіду 
користування мовою, і які дозволяють їм відповідати потребам спілкування через мовні та культурні обмеження [2]. Ви-
ходячи з цілей та завдань викладання іноземних мов, на своїх заняттях ми застосовуємо комунікативно спрямовані методи 
для розвитку та активації мовленнєво-розумової діяльності, зокрема до парної та групової роботи та роботи в командах. 
Для цього широко використовуються на практичних заняттях різноманітні підходи, завдання та вправи, насамперед си-
туативні вправи, що максимально наближені до реальних: кейси, мікро/макро діалоги, полілоги, розігрування ситуацій, 
рольові ігри, дискусії, презентації, засідання «круглих столів», інсценізації, творчі завдання тощо, зокрема синтезування 
змісту речень та текстів, групові проекти та інші командні форми роботи [5].Використання тестових завдань, завдань від-
критого типу з висловлюванням власної думки, оцінок та висновків щодо розглянутих питань, скеровані на критичний 
аналіз прочитаної інформації, самостійні узагальнення, висвітлення власного розуміння подій, тлумачення лексичних 
одиниць засобами іноземної мови, використання Інтернет-джерел, відео- та аудіоматеріалів та інших технічних засобів. 
Особливий акцент робиться на вибірковому компоненті самостійної роботи з урахуванням інтересів, уподобань, важли-
вості питань для майбутнього фахівця-юриста та рівня знань студента, а також на міждисциплінарних зв’язках зі здійснен-
ням постійного моніторингового дослідження навчальних досягнень студентів щодо оволодіння іноземною мовою під час 
контрольно-модульних робіт, співбесід з вивчених тем та інших форм контролю згідно з графіком проведення поточного 
та підсумкового контролю.

Висновки та результати дослідження. Мета викладання мови – зробити студентів компетентними і досвідченими в 
тому, що стосується мови, враховуючи всі компетенції мовленнєвої діяльності, а також реалізовуючи диференційоване 
профілювання, особливо у контексті формування індивідуальної плюрилінгвальної та плюрикультурної компетенції у 
відповідь на комунікативні потреби, що закладені життям у мультилінгвальній та мультикультурній Європі. 
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ВЗАЄМОДІЯ ЗАСОБІВ КОНТАМІНОВАНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОГЕЗІЇ  
В ТЕКСТІ АНГЛІЙСЬКИХ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗОК ФІЛІПА АРДА

В означеній статті проаналізовано переплетення вербальних та не вербальних засобів кон та мі но ва ної лексичної ко-
гезії в тексті анг лійсь  кої муль тимодальної літературної казки Фі ліпа Арда. Інтеракцію між вер  баль ною та невербаль-
ною складовими розглянуто за оз  накою наяв нос   ті іко  ніч  них та параграфемних/графічних вкраплень у вербальну скла-
дову: мік   ро-, мезо -, мак  ро вкраплень у ме жах синтаксичної одиниці, над   фраз ної єд нос ті та фраг мен та тексту казки. 

Ключові слова: мультимодальний художній прозовий текст, англійсь ка муль  тимодальна літературна казка, 
контамінована когезія, вербальна скла до ва, іконічна складова, параграфемна складова, гра фіч на складова, жанрово-
муль тимодальна модель. 

iNteractiON Of MOdeS Of cONtaMiNated lexical cOheSiON iN the text Of eNgliSh Mul ti-
MO dal literary fairy taleS WritteN By philip ardagh

Combination and convergence of atypical components in mo dern fictional text cause formation of con ta minated cohe-
sion in Eng lish mul ti mo  dal literary fairy tale. Contaminated cohesion identifies re lation between dif fe  rent se miotic modes of 
verbal component and nonverbal com  ponent, i.e. in ter pre ta tion of verbal components depends on nonverbal com po nents in 
multimodal fic tional text, and vice versa. The article reviews interweaving of verbal components and non verbal components 
of contaminated lexical cohesion in the text of English mul ti modal literary fairy tales written by Philip Ardagh. The verbal 
component of con ta minated lexical cohesion consists of reiteration, synonyms, antonyms, pa ral lel con structions / chiastic 
structure, literary and colloquial words, onomatopoeia. In ter action between verbal component and nonverbal component is 
considered ac cor ding to the iconic, pa ra graphemic/graphic inclusions in the verbal component, i.e. availability of the micro-, 
me so- and macro inclusions in a sentence, a mic ro text and a fragment of English multimodal literary fairy tale. Semiotic and 
nar ra ti ve in ter pretation of the text of English multimodal literary fairy tale written by Phi lip Ardagh is based on GeM (genre 
and multimodality) model used for structual and se miotic ranging of mo des of contaminated cohesion. This model provides 
da ta on dif ferent genres using combinations of text, layout, graphics, pictures and dia  grams. In this model, the text of English 
multimodal literary fairy tale is ana ly zed on five levels of structure including content structure, rhetorical structure, lay out 
struc ture, navigation structure, linguistic structure.

Key words: multimodal fictional (prose) text, English multimodal literary fai  ry tale, con taminated cohesion, verbal com-
ponent, iconic component, pa ra gra phe  mic component, graphic component, genre and multimodality modal. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СРЕДСТВ КОНТАМИНИРОВАННОЙ ЛЕК СИ ЧЕС КОЙ КО ГЕ  ЗИИ В ТЕКСТЕ АН-
ГЛИЙСКИХ МУЛЬ ТИ МО ДАЛЬ  НЫХ ЛИ ТЕРАТУРНЫХ СКАЗОК ФИ ЛИППА АРДА

В указанной статье проанализировано переплетение вер баль ных и невербальных средств контаминированной 
лек си чес кой ко ге  зии в текс те английских муль ти мо даль  ных ли тературных сказок Фи липпа Арда. Интеракцию меж-
ду вербальной и невербальной составляющими рассмотрено по признаку наличия иконических и параграфемних / 
графических вкрап ле ний в вербальную составляющую: микро-, мезо-, макровкраплений в пре де лах синтаксической 
единицы, сверхфразового единства и фрагмента текста сказ ки. 

Ключевые слова: мультимодальный художественный прозаический текст, анг лийс кая муль ти мо даль ная лите-
ратурная ска зка, кон та ми ни ро ван ная ко   гезия, вербальная составляющая, иконическая составляющая, па ра гра фем-
ная составляющая, графическая составляющая, жанрово-мультимодальная мо  дель. 

Постановка проблеми. По єд нан ня і зближення нехарактерних скла до вих у тексті дають поступ для ви никнення но-
вих смислових зв’яз ків і нових текс тів [4, с. 9] – контамінованої когезії у мультимодальному ху дож ньому прозовому текс-
ті (далі МХПТ), що ви являється в його смисловій, струк    турній і функ цій ній єд ності. Контамінована ко ге зія на противагу 
лін г валь  ній ко ге зії – це зв’язок засобів вербальної та невербальної складових, ко ли інтерпретація засобів вербальної скла-
дової у МХПТ за ле жить від засобів не вербальної складової та навпаки. Схрещення вербальних і невербальних скла  дових 
реалізує єди ний зміст у тексті англійської муль ти модальної лі те ра тур ної казки (далі АМЛК) Філіпа Арда. 

Актуальність дослідження продиктована потребою комплексного роз крит    тя текстотвірних ме ханізмів когезії в орга-
нізації АМЛК з позицій функ цій ної парадигми сучасних мо во знав   чих студій. 

Зв’язок авторського доробку із важливими науковими та прак тич ни ми завданнями. Дослідження об’єд на не в 
рамках наукової теми «Текст, куль  тура, соціум: між  дис  циплінарні студії різ ножанрової типології» (номер держ реє страції 
0111U005536), затвердженої Мі ністерством освіти і науки Ук раї ни, передбачає вирішення таких завдань: напрацювати 
семіотико-на ра тив ний підхід для аналізу за со бів когезії; описати види зв’язків контамінованої ко гезії; проаналізувати 
вербальну й невербальну взаємодію складових кон та мі  но ваної когезії у структурі текстів АМЛК Філіпа Арда. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Авторитетні дослідники су час ності, серед яких Ґ. Р. Кресс, Т. ван Льовен, 
Е.Р. Андерсон, О.Є. Анісімова, Дж. Бейтман та інші, приділяють значну увагу вивченню проблематики ін тер акції від-
мінних семіотичних засобів когезії у сучасному художньому про зо вому тексті [1; 13; 8; 10]. Контамінована когезія текс ту 
АМЛК ви являється в інтегральному по тен ціалі вер баль ної та невербальної (іко  ніч ної, па ра гра  фем ної/графічної (далі ПС/
ГС)) складових [13; 10] й ак туа лізується на зміс  то в о   му, змістово-мовному, змістово-ком  по   зи цій ному рів нях. На зміс тов-
ому рів    ні між вербальною складовою (да лі ВС) та іконічною складовою (далі ІС) іс   нує пряма й опо  се ред ко вана де но та -
тив  на співвіднесеність. На зміс тов о-мов    ному рівні між ВС та ІС вста нов лю  єть  ся екс   плі  цит но або ім плі цит но ви ра    же ний 
зв’язок. На змістово-ком по зи  цій  но му рів ні – внутрішня або зов ніш ня співвіднесеність [1, с. 17–29; 8].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Означена 
стаття присвячується аналізу взає модії засобів контамінованої лек сичної ко ге зії у смис ловому прос торі текс ту АМЛК 
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Філіпа Арда. До ВС за собів ко ге  зії тексту АМЛК на ле жать лек сичні пов то ри [7, с. 496; 3, с. 41], си но ні   ми [7, с. 539], ан-
тоніми [7, с. 27–28; 6, с. 153], син так сич ні паралелізми/хіазми [7, с. 459], сло ва однієї те  матичної гру  пи [3, с. 16–17] та 
зву ко нас лі  ду ван ня [2, с. 197–198]. 

Новизна одержаних результатів визначається тим, що вперше здійс не но комплексний аналіз текстотвірної категорії 
когезії в су часній АМЛК з опер  тям на мето до ло  гічну парадигму функціоналізму, яка охоплює струк тур но-семіотичний 
та на ра  тивний аспекти.

Методологічне значення. У межах функційної парадигми семіотико-на ративна інтерпретація текс  ту АМЛК Філіпа 
Арда передбає застосування GeM mo del для структурно-семіотичного ран жу ван ня засобів контамінованої ко гезії. Дореч-
ність використання GeM model [11, с. 140–155] зумовлена ба гаторівневою струк ту рою тексту АМЛК. Жанрово-мульти-
модальна модель надає адресатові ін фор ма цію про кореляцію між ВС та ІС, ПС/ГС на п’яти рів нях структури: струк тури 
зміс ту, риторичної структури, структури макету, на вігаційної струк ту ри та лін гвіс тичної структури. Симбіоз рівнів струк-
тури АМЛК декодує до цільність введення ІС та ПС/ГС за ознакою мік ро-, мезо- та мак  ро вкрап лень у контекст синтаксе-
ми, над фраз ної єд нос ті чи фрагмента АМЛК.

Викладення основного матеріалу. Для АМЛК, де спільний смисл текс  ту утворюється завдяки взаємодії ВС автора 
(першого ад  ресанта) Філіпа Ар да та ІС ху дож ни  ка-ілюстратора (дру го го адресанта) Джима Пейллота, засоби ІС встанов-
люють се  міотичний (синтаксичний, се ман тич ний, праг  ма  тич  ний) зв’язок із гра фе мою, морфемою, лексемою, син так се-
мою, над фраз ною єдністю, фрагментом МХПТ [12; 19; 9; 21; 15; 14; 18; 16; 17]. 

Розглянемо ВС, ІС і ПС кон та мі но ва ної когезії в се ман тич  ному ас пек ті се міотики, для якої ха рак тер ні такі види ко-
реляції між ВС та ІС що  до їх спів від несеності, як спо со би реалізації контамінованої ко  гезії: паралельна (зміст ІС та ВС 
пов ністю збігається); комплементарна (ІС та ВС доповнюють одна од ну); суб с ти тутивна (ІС заміщує ВС); інтер пре-
та тив на (зв’язок між ІС та ВС вста нов лю ється на асоціативному підґрунті) [20]. За спів від но шенням інформації, що 
передається за со бами ВС та ІС, роз ме   жовують такі зоб раження у МХПТ: повторювальні, адитивні, ви ок рем лю валь  ні, 
опо зи цій ні, інтегративні, зображально-центричні [5].

Проаналізуємо приклад послідовного повтору (bigger… …and bigger… …and big  ger… …and bigger…) як засобу конта-
мінованої лексичної когезії у над   фразній єд  ності АМЛК «The YeaR That It RaiNed Cows or That Well-Known Secret Door» 
[23, с. 65-66]. У структурі змісту надфразної єд нос ті ідентифікуємо тему a dot. У риторичній структурі надфразної єдності 
виз начаємо повторювальну сег   мент ну одиницю bigger. ІС візуалізує лише ре му ВС – величезну корову, що стрім   ко падає 
вниз. Виокремлення по в то рю валь ної лексеми bigger та слово спо лу   чення another COW супраграфемним, син графемним 
та топографемним за со ба  ми ПС вносять додаткові семантичні від тінки у зміст надфразної єдності АМЛК, чим компен-
сують відсутність те ми dot на ілюстрації (мезовкраплення). Як  що у надфразній єд  ності звернути ува гу лише на лексеми, 
виокремлені ПС (dot, bigger, another COW), то по мі ча ємо зміну розміра шрифта (dot – bigger – COW). Тема dot тран с-
фор мувалася у рему COW за допомогою повторювальної лек  семи bigger. Ва рі ю ван ня пло щин ної синтагматики лексеми 
bigger вказує на рух, приближення та збіль шен ня в розмірі a dot. Стилістичний засіб гра фо пи су/графемопису репре зен  тує 
пов то рювальну лексему bigger, описуючи та зоб ра жа ючи її. Ба га то крап ка, що об ля мо вує повторювальну лексему big ger, 
спо віль нює роз повідь та зоб ра жає процес дії (падіння a dot), відповідно, кон цент рує увагу ад ре сата на темі. Розмір шриф-
та лексем, виокремлених ПС (від dot до COW), збіль шу ється в кожному но во му ряд ку та досягає апогею ка пі та лі за  цією 
лек се ми COW. Знак оклику де ко ду ємо як ознаку очікування «а ось і …ілюстрація». Між ви ок рем лю вальною ілюс тра цією 
та капіталізованою лек се мою COW вста нов ле но се ман тич ний зв’язок. У струк  турі макету надфразної єд ності розташу-
вання ВС ліворуч та ІС праворуч ім плікує сюжетну динаміку. Ну ме ра ція сторінок свідчить про на яв ність на ві га цій ної 
струк тури. Одиницю на ві га цій ної структури «65» ін тег   ро ва но в па  ра лін гвіс тич ний засіб «стрілку». Розмір ІС спри чинив 
відсутність ну   ме рації сто рін ки. У лін гві стичній структурі виокремлюємо пос лі довний пов тор лексеми big ger, що пов-
торюється чотири рази поспіль. У струк турі над фраз ної єдності кон та мі на ція лек сичної когезії відбувалася пос ту по во: 
ВС → ПС → ІС з ак тив ним за лу чен   ням засобів параграфеміки, які ви ко нали функції спо луч ної лан ки для вста нов  лен  ня 
кореляції між ВС та ІС. 

Привернемо увагу до використання синонімів (very big, enormous, huge, gi  gan  tic, colossal, mammoth, gargantuan) як 
засобу контамінованої лек сичної ко  ге зії у надфразній єдності АМЛК «Stinking Rich aNd Just PlaiN StiNky or A Dia mond 
As Big As His Head» [22, с. 69–70]. У структурі змісту над фраз ної єд  ності наявна тема diamond. У риторичній структурі 
надфразної єд нос ті сег мент  ні одиниці big, enormous, huge, gigantic, colossal, mammoth, gar gan tuan де таль  но описують тему 
diamond. На ілюстрації (мезовкраплення) зоб ражено ве ли  чезний діамант у ру  ках протагоніста Менґо Клептрепа (Man go 
Claptrap). ІС за безпечує адресата до датковою ін фор ма цією – присутністю хлоп чика на зоб ра жен ні. Суп ра гра фе мі ка ПС 
являє собою «по середника» в ко реляції між ВС та ІС. Пос тупове змі нен ня розміру шрифту (від меншого до біль шого), змі-
нення влас не теми шриф ту, застосування жир но го накреслення та капіталізації в сег мент них одиницях спри чинило візуа-
лізацію те ми dia mond. ВС забезпечила від по від ни ми лін гваль ни ми засобами very big … GAR GAN TUAN diamond, ПС вне-
сла до дат кові се ман тич ні відтінки до смислу сег мент них одиниць, ІС зоб ра зи ла тему. За допомогою шриф тового акценту 
дру  гий адресант Джим Пейллот привертає ува гу до важливих смислових оди ниць ВС у над фраз  ній єдності, чим спонукає 
ад ресата зосередити на них ува гу. Застосування стилістичного за собу гра фо пи су/графемопису допомагає зоб  ра зи ти сег-
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ментні одиниці, виокремлені ПС у виг ля ді ями, яка дублюється на ілю стра ції. У струк ту рі ма кету надфразної єдності ВС 
виконує функцію ідеаль ної ін формації на про  ти ва гу ІС, що асоціюється з реаль ністю: This dia mond was by no means small. 
Зоб  ра же ний у центрі сторінки діа мант є важ ли ві шим, ніж те, що ото чує йо го іконічно (хлопчик, картини, качка то що) та 
вер баль  но. У на ві га цій ній струк турі надфразної єдності відсутність ну ме рації спри   чи не на наявністю ілюст  рації. У лін-
гві стич ній структурі надфразної єд нос  ті наявний лан цюжок си но  німічних слів ідентичної синтаксичної функції ve   ry big, 
enor mous, huge, gi gan  tic, colossal, mammoth, gargantuan, який чітко по   ка зує на рос та ючу силу повтору си   но німів. У цьому 
прикладі кон та мі но ва на ко ге зія – це ре зуль тат зба лан со ва ної актуалізації потенціалу ВС, ПС, ІС, від    сут ність будь-якої з 
них спричинить від  сутність саме паралельної ко ре ля ції між ни ми.

Розглянемо приклад звукового хіазму (різновид анаграми та зворотного па   ралелізму) як засобу контамінованої лек-
сичної когезії у надфразній єдності АМЛК «Stinking Rich aNd Just PlaiN StiNky or A Dia mond As Big As His Head» [22, 
с. 26–28]. У структурі змісту над фраз ної єд нос  ті Mrs Awning являє со бою тему. У риторичній структурі надфразної єд  ності 
сег  ментні одиниці to pull her handbag over her head, ran into the knee-high cir cu lar wall surrounding the town well, «HSALPS», 
«SPLASH», she landed head first за  без   пе чують ад ре са та інформацією про тему Mrs Awning. Перша мак  ро ілюст ра ція ві зу а-
лі зує Мі сіс Овнінґ/Mrs Awning (другорядний пер со наж) зі сумкою на го лові на пе ред ньо му пла  ні та колодязь на задньо-
му плані. Дру га ме зо ілюст ра ція зображає па діння Місіс Овнінґ вниз головою в ко ло дязь та плескіт води. Жод на з двох 
ілюст рацій не ві зу а лізує руху Місіс Ов нінґ в напрямку до ко ло дя зя. Вигук Aaa…h у виконанні Місіс Овнінґ при вер тає 
увагу повтором графеми a 282 ра  зи. Курсив як ГС, використаний для ви ок ремлення вищезгаданого вигуку, бе ре участь 
у створенні інтонаційного ма люн ку у прямій мові персонажа та слу  гує за   собом збільшення емо ційного на ван таження. 
Капіталізація лексем HSALPS!, SPLASH! та вико рис тання знака ок лику описує гучний плескіт во  ди. На явна ак туа  лізація 
мовного аудіального ка налу сприйняття інформації ад  ре са том у зв’яз ку з ви ко рис танням сти ліс тич ного прийому зву ко-
нас лі ду ван ня – фо не ми ви ще заз  начених лек сем імі ту ють звуки води, спричинені па дін ням Місіс Ов нінґ у ко ло  дязь. У 
струк турі ма кету надфразної єдності друга ілюст рація об рам  лює ВС «плес кітом во ди». Роз ташування ІС та ВС [22, с. 28] 
від дзеркалює рух, ак  ти візуючи кі н  ес те тич ний ка нал сприйняття інформації. У лінгвістичній струк ту рі звуковий хіазм 
HSALPS – SPLASH привертає увагу лек семою HSALPS, смисл якої ак ту алі зу   єть  ся без використання першої гра фе ми H. 
Лексему salps тлу  ма чи мо як саль пи (боч коподібні, планктонні пок рив ники, які рухаються, пе ре  ка чу ючи воду че  рез своє 
желатинове тіло). Пер со наж Місіс Овнінґ також «пе ре  ка чу ва ла» во ду як саль   пи (наковталася води), па даючи сторчголов у 
колодязь. Кон  та мі но ваної лек  сичної когезії досягнуто шля хом часткової паралельної ко ре  ля ції між ВС та ІС із за лу чен ням 
ГС та ак туа лізацією немовного візуального, мов   но го ві зуаль но  го, мов но го аудіаль но го й мовного кінестетичного каналів 
по да  чі/сприй  няття ін фор ма   ції. Друга ме зо ілюстрація виконує повторювальну і ви  ок ремлювальну функ ції. 

Кількісні показники свідчать про перевагу мезовкраплень (49%) над мік  ро    вкрапленнями (42%) та макровкрапленнями 
(9%) у контексті ана лізу взає  мо дії мультимодальних засобів контамінованої лексичної когезії.

Головні висновки. У п’ятирівневій структурі тексту АМЛК кон та мі но  вана лексична ко  ге зія являє собою переважно 
сегментні одиниці теми, ви ок  ремлені син гра фем  ни ми, супраграфемними та топографемними засобами ПС. ГС інколи ак-
ти ві зує мов ний аудіальний та кінестетичний канали сприй нят  тя інформації. ПС ви конує функ  ції посередника в паралель-
ній кореляції між ВС та ІС для реа лі за ції кон та мі  нованого по тен ціалу лексичної когезії. Ілюст  рації переважно дуб лю ють, 
до пов нюють, виокремлюють та ін тегрують ВС. Розташування ВС та ІС не є закономірним у контексті актуалізації кон-
та мі   но ва ної лексичної когезії. Отже, лексичні повтори, синоніми, антоніми, па ра  ле лізми (хіазми), те ма тичні та звуконас-
лідувальні сло ва як вербальні за со би лексичної когезії пос  ту пово мігрують в ІС, ос кільки ПС/ГС бере проміжну участь у 
такій кон та  мі на ції: ВС → ПС / ГС → ІС.

Перспективи використання результатів дослідження. Зап ро по но ва на семіотико-наративна інтерпретація контамі-
нованих за со бів ко   гезії АМЛК Фі ліпа Арда із залученням GeM model у межах функ   ційної парадигми мо  же ста  ти в пер с-
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пек  ти ві подальших текс то лін гві стич них дос лі джень інших ка те го  рій сучасних текстів різножанрової типології у ви мі рах 
новітніх лін гво сти ліс  тичних, лінгвокогнітивних та дискурсних студій.
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Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

МОДЕЛЮВАННЯ МОВНОЇ ГРИ НА БАЗІ АКТУАЛІЗАЦІЇ ПРЕЦЕДЕНТНОСТІ  
(НА МАТЕРІАЛІ ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКІВ)

У статті проаналізовано засоби моделювання мовної гри на базі прецедентності в заголовках публіцистичних 
статей. Визначено групи прецедентних текстів, що стали основою створення мовної гри. Досліджено лінгвістичні 
особливості відтворення прагматики в перекладі англійських газетних заголовків українською мовою. Запропоно-
вано способи перекладу мовної гри зі збереженням гумористичного ефекту та прагматики оригінального тексту.

Ключові слова: мовна гра, прецедентність, газетні заголовки, відтворення прагматики.

laNguage play MOdelliNg BaSed ON precedeNce
The article deals with the modelling of the language play based on precedence. It is proven that precedent texts are widely 

used in newspaper headlines to create a language play which is one of the most problematic language phenomena in terms 
of translation whether oral or written. The aim of this study is to determine the means of modelling of the precedent language 
play as well as the ways of translation which help to transfer its pragmatic meaning. The authors define groups of precedent 
texts on the basis of which the language play is created. Such texts include names of famous works of literature, idioms, quota-
tions taken from famous movies, names of movies, names of famous songs. A special attention is paid to linguistic peculiari-
ties of transferring the pragmatic meaning when translating English newspaper headlines into Ukrainian. The researchers 
examine newspaper headlines in the light of their pragmatic intention and ironic effect of a language play. The results show 
that 1) precedent texts used in newspaper style are often ironic; 2) adequate translation of the language play requires a high 
level of communicative competence which implies not only a proficiency level of the translation activity but also certain skills 
to think creatively when it comes to such a phenomenon as the language play. 

Key words: language play, precedence, newspaper headlines, pragmatic meaning.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ НА БАЗЕ АКУАЛИЗАЦИИ ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ (НА МАТЕРИА-
ЛЕ ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ)

В статье проанализированы способы моделирования языковой игры на базе прецедентности в заголовках публи-
цистических статей. Выявлены группы прецедентных текстов, которые стали основой создания языковой игры. 
Исследованы лингвистические особенности передачи прагматической составляющей при переводе английских га-
зетных заголовков на украинский язык. Предложены способы перевода языковой игры с сохранением юмористиче-
ского эффекта и прагматики оригинального текста. 

Ключевые слова: языковая игра, прецедентность, газетные заголовки, передача прагматической составляющей.

Під час написання статті журналісти приділяють увагу і заголовкам, що є одним із способів зацікавити читача та пере-
конати у важливості її прочитання. Оскільки в межах функціювання публіцистичного стилю заголовки є першочерговим 
засобом привернення уваги читача, тому їх форма має бути помітною, яскравою та оригінальною.

Інтертекстуальність є однією із всеохоплюючих та ключових категорій сучасного міждисциплінарного бачення та 
вивчення світу загалом та кожної із галузей науки зокрема. Кожен фрагмент наукового, художнього, публіцистичного та 
ін. текстів є нічим іншим ніж переосмисленим баченням вже отриманої інформації через той чи інший канал із певними 
доповненнями чи опущеннями. Таким чином, помічаючи певний фрагмент тексту, що співвідносний із наявним фондом 
пресупозицій індивіда, проте із певними змінами, що їх визначаємо як мовну гру, реципієнт, очевидно, має виявити заці-
кавленість у поданій інформації. Тож журналісти активно послуговуються прецедентними текстами для побудови заголо-
вків статей. Це дає підстави виокремлювати прецедентність як один із засобів моделювання мовної гри.

У контексті сучасних тенденцій розвитку мовознавства дослідження механізму моделювання мовної гри є актуаль-
ним, зважаючи на прагматичну орієнтацію лінгвістики. Про посилену увагу до зазначеної проблеми свідчать розвідки 
таких учених, як Н. Арутюнова, Т. Космеда, В. Маслова, В. Санніков, О. Васіна, А. Білозуб та ін. 

Розробка проблеми перекладу мовної гри є однією з таких, що не отримали вичерпного перекладацького аналізу, не 
зважаючи на її складність та необхідність детальної розробки. До того ж прецедентність як основа формування мовної гри 
не ставала предметом розгляду мовознавців, що й становить актуальність обраного в статті питання.

Метою статті є виявлення засобів моделювання мовної гри на базі прецедентності в заголовках публіцистичних ста-
тей та визначення способів перекладу, що забезпечують відтворення прагматики оригінальних текстів.

Мовна гра є таким явищем, що виразністю своїх форми та змісту забезпечує реалізацію інтенцій мовця та привертає 
увагу реципієнта. Тож у низці сучасних статей простежуємо використання мовної гри як засобу привертання уваги. Разом 
із тим проаналізований матеріал дає підстави для виокремлення прецедентності як ефективного засобу моделювання мов-
ної гри, що засвідчує частотність її використання в заголовках. 

Проаналізовані заголовки статей, присвячені політичним подіям сучасності, засвідчують іронічне ставлення до на-
писаного, оскільки тут мовна гра зреалізовує одну зі своїх основних функцій – створення гумористичного ефекту. Ця 
тенденція свідчить про несприйняття сучасниками подій, що відбуваються у владі, та недовіру їй.

Одним із найбільш проблемних питань перекладознавства є переклад мовної гри. У цьому разі перекладачеві необ-
хідно відтворити таку мовну одиницю, що не існує в літературній мові, оскільки гра слів є наслідком порушення мовних 
норм із метою максимального впливу на читача. 

Способи моделювання мовної гри демонструють постійну динаміку, тому пошук способів їхнього перекладу залиша-
ється питанням, що потребує постійної та ретельної уваги фахівців відповідної сфери.

Способи моделювання мовної гри варіюються залежно від мовних рівнів, що їх ресурси використані для створення 
того чи того явища обігрування, виявляючи себе на лексичному, синтаксичному, фразеологічному, морфологічному і 
лексикографічному рівнях.

Що стосується способів перекладу мовної гри, то виокремлюють насамперед такі: [Див.: 1]: 1) гра слів оригіналу пере-
кладена грою слів мови перекладу; 2) гра слів – вираз без елементів гри слів; 3) гра слів – риторичний засіб (повтор, аліте-
рація, парадокс та ін.); 4) опущення фрагменту, що містить мовну гру; 5) відтворення мовної гри в оригінальній формі та, 
за можливості, контексту; 6) компенсація – використання мовної гри в іншому місці, якщо в попередньому фрагменті гру 
було опущено; 7) додавання нового фрагменту, що містить мовну гру; 8) застосування редакторської техніки (примітки, 
зноски, пояснення та ін.). 

Отже, для перекладу фрагменту, що містить мовну гру, необхідно актуалізувати не лише мовну компетенцію, але й 
когнітивно-гносеологічну – знання про світ, володіння широким спектром пресупозицій із метою збереження наявної в 
оригіналі прагматики.

Разом із тим, використання мовної гри додає іронічно-гумористичного змісту, оскільки гра слів зреалізовує одну зі 
своїх ключових функцій – створення гумористичного ефекту, що її відтворення в тексті оригіналу також є необхідним.

Одним зі способів моделювання мовної гри, що поширений у сучасному публіцистичному дискурсі, є використання 
прецедентних текстів. Для досягненння своїх інтенцій (привернути увагу читача) автори статей послуговуються фрагмен-
тами мовлення, що є прикладами ремінісцентних текстів – «готових» інтелектуально-емоційних блоків, культурно-аксі-
ологічних знаків [2].

Основа мовної гри – нівеляції мовних норм. Під час перекладу необхідне збереження такого відхилення від правил, що 
ускладнює перекладачеві завдання. Відповідно перед перекладачем постає низка завдань: а) зберегти основну інформацію 
тексту; 2) відтворити мовну гру; 3) зберегти прецедентність. Наприклад, у одному із заголовків використано мовну гру на 
графічному рівні: tReasonable Doubts [4], унаслідок чого гра вибудовується зі значеннями слів treason – зрада, reasonable 
– обґрунтований, поміркований. Для перекладу уважаємо за доцільне використати варіант: tReasonable Doubts – зРАДливі 
сумніви. У наведеному прикладі, звичайно є відхилення від створеного ефекту гри оригіналу, оскільки абсолютного відпо-
відника знайти неможливо, проте збережено гру на графічному та лексичному рівнях, що зумовило створення мовної гри 
на основі змісту усієї статті та використання великих літер (стаття присвячена нерішучим діям Верховної Ради України).

Аналіз статей, присвячених сучасним політичним подіям, засвідчує використання прецедентних текстів у видозміне-
них формах, що є назвами всесвітньо відомих романів або ж фразеологізмів, що їх джерелом є твори видатних майстрів 
слова, наприклад: Gas or no Gas? – Газ чи не газ? [4] All Quiet on the European front – На Європейському фронті без змін 
[4]; The Thousand and One Integrations – Тисяча та одна інтеграція. Наведені заголовки засвідчують використання назв 
творів («All Quiet on the Western Front» – «На Західному фронті без змін», Еріх Марія Ремарк), крилатих виразів («To Be 
or Not to Be?» – «Бути чи не бути?») із заміною лексичних одиниць та збереженням загальної зовнішньої форми. У цих 
випадках загальна семантична структура лишається упізнаваною для представників більшості культур, не зважаючи на за-
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міну конкретних мовних одиниць, що в свою чергу не мають повністю закрити первинну форму та зміст. У цьому випадку 
переклад не потребує створення нового та пошуку засобів створення гри в мові перекладу. 

Виявляємо також випадки використання фразеологічних одиниць, що обігруються, порівн.: After Them the Deluge [4] 
– Після них хоч потоп. Тут використано англійську сталу одиницю After Us the Deluge, що її вибір був мотивований оцін-
кою безрозсудних дій, за які не несуть відповідальності конкретні політичні діячі. Природньо, що питання забезпечення 
українців газом неодноразово привертало увагу преси, тому заголовок Oiling Your Sled in Summertime [4] (Готуй улітку 
сани, а взимку вози) було створено шляхом калькування українського прислів’я із заміною однієї лексичної одиниці (to 
oil – змащувати мастилом), на чому власне й побудована мовна гра (oil також має значення нафта).

Кінематограф також є одним із джерел прецедентності, що є способом формування мовної гри, напр.: Mission Possible: 
Survival Without Russian Gas [4] – Місія здійсненна: виживання без російського газу (From «Mission: Impossible»). Знову 
ж таки розкривається проблема газового забезпечення шляхом використання назви відомого фільму. Фраза з кінофіль-
му Run, Petro, Run [4] – Біжи, Петро, Біжи (From «Forrest Gump» – «Run, Forrest, Run!») (Про втечу з-під домашнього 
арешту Петра Мельника, горезвісного ректора університету Національної податкової служби, заарештованого під час 
отримання неправомірної винагороди) є упізнаваною саме завдяки дослівному перекладу. 

Цікавим є моделювання мовної гри шляхом використання відомих назв пісень, порівн., Back to Black? The parliamentary 
election may bring only few «new faces» to parliament [4] – Back to Black? У новому парламенті ми зможемо побачити лише 
кілька нових облич. Наведений фрагмент демонструє використання відомого хіта гурту AC/DC «Back to Black». Уважаємо 
за доцільне залишити назву пісні без змін, оскільки для середньостатистичного українця вона є відомою і може лишитися 
упізнаваною лише в такому варіанті. Частину заголовку перекладено й читачеві, що, можливо, не знайомий із творчістю 
музикантів, основний зміст повідомлюваного буде зрозумілий навіть у випадку буквального самостійного перекладу пер-
шої частини, що й так формально демонструє використання алітерації та схожості зовнішньої форми слів back – black, що 
також є одним способів реалізації мовної гри. До того ж, використання англійських слів стає дедалі поширенішим навіть 
у періодичних виданнях, орієнтованих на українського читача. Так, російськомовна українська газета «Время» в одному з 
заголовків містить мовну гру, побудовану на співзвучності англійського слова hotel (готель) і російського хотел (бажав): 
Харьков hotel бы больше клиентов в гостиницах [3]. 

Очевидно, мовна гра в наведених прикладах реалізує одну зі своїх ключових функцій – гумористичну: події, що про них 
повідомляється, набувають іронічної тональності, що свідчить про іронічне ставлення до політичних подій сьогодення. 

Проаналізований матеріал дає підстави виокремлювати такі групи прецедентних текстів, що стали основою створення 
мовної гри: 

1) назви відомих творів;
2) фразеологізми;
3) крилаті фрази з відомих фільмів;
4) назви фільмів;
5) назви відомих пісень
Залежно від особливостей кожного випадку використання мовної гри використовувалися різні способи перекладу, як 

от: дослівний переклад, генералізація, відсутність перекладу (оригінал тексту лишається без змін), еквівалент перекладу 
або ж створення мовної гри мовою перекладу на основі змісту та форми повідомлення. 

Отже, прецедентні тексти є поширеним явищем у публіцистичному дискурсі та часто мають іронічну тональність. Їх 
переклад вимагає володіння високим рівнем комунікативної компетенції перекладача, що полягає не лише у наявності 
високого професійного рівня майстерності в перекладі для забезпечення ідентифікації та пошуку ефективних способів 
перекладу, але й певних умінь мислити креативно, оскільки йдеться про явище мовної гри.

Перспективу дослідження вбачаємо в необхідності дослідження питань, присвячених аналізу прецедентності як за-
собу моделювання мовної гри в публіцистичному дискурсі та розробці та доповненні конкретних аспектів теорії мовної 
гри та теорії перекладу, що полягають у пошуці та застосуванні ефективних способів перекладу мовної гри зі збереженням 
прагматики оригіналу. 
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ВПЛИВ ОБРАЗЛИВОЇ ТА НЕПОЛІТКОРЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ НА ЕКОЛОГІЮ СПІЛКУВАННЯ  
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ)

Стаття присвячена дослідженню впливу інвективної лексики на екологію спілкування. Доводиться взаємозв’язок 
між емоційним станом комунікантів та вибором лексичних одиниць. Стаття акцентує увагу на культурній асиме-
трії вживання псевдо нейтральних лексичних одиниць, що призводять до конфліктів та комунікативних невдач і 
пропонує шляхи їх усунення за допомогою відбору релевантної політично коректної лексики.

Ключові слова: еколінгвістика, інвектива, політична коректність, емоційний стан, комунікативна невдача, еко-
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iNflueNce Of OffeNSiVe aNd pOlitically iNcOrrect lexicS ON ecOlOgy Of cOMMuNica-
TION (ON THE MATERIAL OF MODERN ENGLISH DISCOURSE)

Ecolinguistics is a branch of Linguistics which investigates language as a semiotic system and takes into account social 
and other extralinguistic factors negatively or positively influencing language, language consciousness and speech culture; 
ways of protection of language against negative influence, on the one hand, and its enrichments and development, on the other. 
Thus, the environmental problem of language is considered in a wide cultural context.

The article covers such concepts as «ecolinguistics», «emotive ecolinguistics» and «ecological communication». The 
author attempts to identify communicative devices constituting the ecological / non-ecological communication space. The role 
of the emotional component in communication is discussed. 

The article presents the results of the research on the main parameters and functions of invectives used in English literary 
discourse. The analysis revealed both explicit and implicit invectives in speech. Standard vocabulary acquires invective senses 
due to special communicative circumstances and situation. The spectrum of functions of both implicit and explicit invectives 
ranges from intensifying verbal aggression (devaluation, violence, plummeting the level of the addressee, manipulation) to 
reducing the psychological tension, compensate invective contextual senses, lessen or exclude physical violence. 

The research proved that implicit invectives may appear due to use of non-politically correct words by one of the speakers. 
In order to minimize social and institutional offense in occupational, gender, racial, cultural, sexual orientation, including 
religions, beliefs, ideologies, disability and age-related contexts, speakers should use politically correct terms. 

Key words: ecolinguistics, invective, political correctness, emotional state, communicative failure, ecology of communication.

ВЛИЯНИЕ ОСКОРБИТЕЛЬНОЙ И НЕПОЛИТКОРРЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ НА ЭКОЛОГИЮ ОБЩЕНИЯ 
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА)

Статья посвящена исследованию влияния инвективной лексики на экологию коммуникации. В работе доказыва-
ется связь между эмоциональным состоянием коммуникантов и выбором лексических единиц для его репрезентации 
в речи. В статье акцентируется внимание на культурной асимметрии употребления псевдо нейтральной лексики, 
приводящей к возникновению конфликтов и коммуникативных неудач, а также предлагаются пути их устранения с 
помощью тщательного отбора релевантных политически корректных лексических единиц. 

Ключевые слова: эколингвистика, інвектив, политическая корректность, эмоциональное состояние, коммуни-
кативная неудача, екологія общения.

Як вже неодноразово було доведено цілою низкою наукових праць [5; 6], сучасна лінгвістика характеризується тен-
денцією до «екологізації». Це означає розповсюдження ідей та термінопонять біологічної екології як на лінгвістику, так і 
на емотіологію. Не викликає заперечення той факт, що емоція формує ситуацію і навпаки. Людина «запаковує» свої емоції 
в систему емотивних засобів мови та відтворює їх у різних комунікативних ситуаціях [5, с. 38]. Баланс між позитивно- та 
негативно-оцінними емотивами сприяє екологічності комунікації. Таким чином, емотивна еколінгвістика розвиває до-
сягнення еколінгвістики та емотіології.

Саме емотивна еколінгвістика покликана захищати вуха та душу людини, оскільки людина перебуває у мовному се-
редовищі впродовж усього свого життя. З давніх-давен було помічено яким потужним є вплив слова на емоційний, а як 
наслідок – і на фізичний стан людини. Приклади використання магічної сили слова містяться у працях філософів Древньої 
Греції та Середньовіччя. Сучасні дослідники виділяють навіть терапевтичну функцію мови, яка тісно пов’язана із збере-
женням здоров’я людини [6, с. 180], оскільки, як зазначає В. І. Шаховський, будь-яке слово, сказане невчасно, адресоване 
не тій людині, в неналежній ситуації, не з тою інтонацією, з невірно орієнтованою інтенціональною/термінальною інтен-
цією може стати конфліктопровокуючим [6, с. 5]. Мав глибоку рацію В. Гумбольдт, коли стверджував, що за станом мови 
у суспільстві можна робити висновки про стан культури [2, с. 26]. 

Зважаючи на вищесказане, ми вважаємо, що інвективи належать до безпосереднього матеріалу вивчення еколінгвіс-
тики. Оскільки інвективна лексика приносить не менше зло, ніж тілесні пошкодження, мета цієї статті – дослідити вплив 
інвективної лексики на екологію комунікації і довести її неекологічність у процесі спілкування, а також виявити шляхи 
попередження конфліктів та комунікативних невдач, пов’язаних з нерелевантним використанням «псевдо нейтральної» 
лексики.

Аналіз інвективних лексичних одиниць [3] свідчить про те, що вони належать до найдавнішого шару споконвічної 
лексики, історично виникають при перетворенні сакральних об’єктів у профанні, виконують функції «випускання пари», 
зміни статусних відносин, скорочення комунікативної дистанції, спонукання адресата до певних дій. Як відповідь на вер-
бальну агресію з’являються аналогічні інвективи або жарти. 

На думку Ентоні МакЕнері, ненормативна лексика (bad language) означає будь-яке слово або фразу, яка при вико-
ристанні в так званій ввічливій бесіді може викликати образу [7, с. 12]. На його думку, слова ненормативної лексики 
(bad language words), які використовуються в розмовній мові, загалом можна згрупувати таким чином: лайливі слова 
(swear words), анімалістські інвективи (animal terms of abuse), сексистські інвективи (sexist terms of abuse), інтелектуаль-
но-співвідносні інвективи (intellect-based terms of abuse), расистські інвективи (racist terms of abuse), гомофобні інвекти-
ви (homophobic terms of abuse) [7, с. 21]. Очевидним є взаємовплив між компонентами цих широких груп. До інвектив 
можемо віднести також лексичні фразеологічні одиниці, що позначають заборонені для номінації референти – сакральні 
об’єкти, фізіологічні функції, інтимні сфери поведінки тощо. 

Варто зазначити, що інвективна лексика містить одночасно емоційний та оцінний компоненти. Не завжди образа на-
носиться в грубій формі і не завжди її легко розпізнати. Труднощі при визначенні інвектив полягають у тому, що раціо-
нальна оцінка об’єкта мовлення пов’язана з емоційними переживаннями і не завжди можна відокремити оцінку від емоції. 
Життєво важливі ситуації, різні події, радість, подив, замилування, гнів, острах – усе це сприяє вживанню інвектив. 

Аналіз прикладів ілюстративного матеріалу, дозволяє стверджувати, що нецензурну лексику вживають для більшої 
емоційності словесного вираження, для більш точного висловлення своїх почуттів, ставлення до тієї або іншої інформації. 
Нецензурні вирази в таких випадках несуть психологічну розрядку: 

Johnny paced up and down the room. «I was crazy about that bitch [8, с. 16]. 
Наведений приклад свідчить, що сильні почуття до об’єкта номінації, репрезентовані лексичною одиницею crazy, 

стимулюють мовця до вживання нецензурної лексики.
Уживання інвектив може залежати від приналежності мовця до тієї або іншої соціальної групи, вікової категорії, від 

культури, рівня розвитку й умов, у яких сформувалася особистість. Так, вжите у наступному прикладі слово pezzonovante 
(велика «шишка»), свідчить про приналежність мовця до італійської мафії:
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«So you have woman trouble. Your voice is sick. Now tell me the trouble you’re having with this Hollywood pezzonovante who 
won’t let you work.» The Don was getting down to business [8, с. 16].

Варто відмітити, що разом із вживанням лайливої лексики мовець демонструє усім своє небажання дотримуватись 
будь-яких правил поведінки і готовий до агресії по відношенню до тих, кому така поведінка не подобається. Нажаль, 
вживання вульгаризмів, жаргону, сленгу та іншої ненормативної лексики у наш час стає звичним явищем. Ми можемо 
спостерігати її навіть у мовленні жінок: 

«Where the hell were you?» Johnny Fontane asked.
«Out fucking,» she said [8, с. 4]. 
Як свідчить наведений приклад, наявність лайливої лексики перетворилась на емблематичний знак звичайного нор-

мального спілкування між рівними. Збільшення агресії у спілкуванні та зведення різноманітних форм емоційного кон-
такту до демонстрації сили через вживання інвектив свідчить про дегенерацію людського суспільства, у тому числі й у 
лінгвістичному плані. Зважаючи на це, можемо зробити висновок про те, що вживання ненормативної лексики у повсяк-
денному спілкуванні є неекологічним, оскільки веде до руйнації емоційного, психічного, фізіологічного і навіть соціаль-
ного середовища людини.

Слід зазначити, що інвективна лексика має низку особливостей. Вона динамічна та розвивається у часі. Інвектива є 
емотивно асиметричною для адресата та адресанта. На думку психологів, використання інвектив адресантом позитивно 
впливає на його здоров’я, оскільки, «випускаючи пару», він не тримає негативні емоції в собі. Таким чином, можна було б 
говорити про терапевтичну функцію інвектив – адже адресант відчуває певне психологічне полегшення, або навіть задо-
волення. Адресат же, навпаки, відчуває приниження, гнів, що негативно відображається на його емоційному та фізичному 
стані. Як наслідок лайка одного з комунікантів провокує висловлення образ його опонентом, що призводить до конфлік-
тів, а отже – порушення екології комунікації: 

«Are we going to have a reasonable conversation, or – »
«What’s reasonable about killing kids so you can steal the stuff in their minds? What’s reasonable about that, you cowardly 

old whore? You sent your friends to do your work, you hid behind them, and I guess that was smart, because now they’re all dead.»
«You stupid little bitch, you don’t know anything!» Rose leapt to her feet. Her things bumped the table and her coffee spilled, 

running beneath the bingo drum [9, с. 658].
Як свідчить наведений приклад, один з комунікантів був налаштований на досягнення комунікативних цілей 

(reasonable conversation). Але лайка його опонента (cowardly old whore) завадила цьому і спровокувала його на нові об-
рази (stupid little bitch). Про погіршення його емоційного стану свідчить низка невербальних дій (leapt to her feet, things 
bumped the table and her coffee spilled). Таким чином, можемо стверджувати що інвективи негативно впливають на психо-
емоційний стан комунікантів, а отже порушують екологію спілкування.

Крім того, існує безліч слів, які, не будучи лайливими, стають інвективами, якщо їх вжити адресно, у відповідній син-
таксичній конструкції і з наміром образити або принизити адресата:

Now the Don was mocking. «Because you acted like a finocchio. You gave her more than the court said [8, с. 17].
Нейтральне значення слова finocchio – «фенхель» (з італ.). Але в емоційному мовленні італійця Дона Корлеоне воно 

набуває вульгарного значення «гей» (з італ.). Тож, вираз to act like a finocchio має значення «поводитись як ганчірка», тоб-
то проявити себе як невольова, безхарактерна людина. Адресат, якому призначалися ці слова, почувається приниженим, 
він переживає негативні емоції. Таким чином, навіть нейтральні слова, вжиті у якості інвектив, є неекологічними, оскіль-
ки викликають погіршення емоційного стану людини.

Особливої уваги потребує той факт, що в мовленнєвих актах образа може бути як свідомою, так і несвідомою. Несві-
дома образа має місце, переважно, у крос-культурній комунікації, коли мовець не завжди розуміє значення або конотацію 
іноземного для нього слова, вжитого у спілкуванні з носієм мови, що, як наслідок, призводить до комунікативних невдач. 
Доволі часто комунікативні невдачі у сфері інвектив пов’язані з культурною асиметрією деяких, на перший погляд, ней-
тральних слів. Не знаючи справжньої семантики вжитих слів, мовець може не лише зазнати комунікативної невдачі, але 
й спровокувати виникнення конфліктної ситуації. Наслідком цього є емоційна асиметрія, коли один з комунікантів навіть 
не підозрює, що образив іншого. 

На сьогоднішній день термін «політична коректність» є одним із засобів усунення або попередження конфліктів та 
комунікативних невдач, пов’язаних з нерелевантним використанням «псевдо нейтральної» лексики. Її принципи – це 
схильність до компромісу і усунення конфліктів, пропаганда культурного плюралізму, недопущення зневажливого став-
лення до культурних цінностей тих чи інших національностей, недопущення поділу людей на «нормальних» та «неповно-
цінних» за віком, здоров’ям, зовнішнім даним, недопущення дискримінації за статтю або сексуальною орієнтацією. 

Політкоректність передбачає використання нейтральних або навіть емоційно позитивних слів та виразів замість табу-
йованих, грубих лексичних одиниць, які можуть бути пов’язані з почуттям власної гідності людини, її расовою або ста-
тевою приналежністю, віком, станом здоров’я, соціальним статусом, зовнішнім виглядом тощо. Знання та використання 
політкоректної лексики є дуже важливим, якщо мовець прагне досягти комунікативних цілей. 

Варто зазначити, що політкоректність актуальна не лише у крос-культурному комунікативному середовищі. Вона є 
цінним надбанням англомовних культур. Наразі можна стверджувати, що парадоксальне явище політкоректності пере-
творилось на потужну течію, яка охопила все суспільство. Вона має місце у будь-якій комунікації, орієнтованій на коопе-
рацію, солідарність та підтримку адресата. 

В англійській мові політкоректна лексика все частіше зустрічається у різних сферах людського спілкування. На сьо-
годнішній день існує досить велика кількість заміни на перший погляд звичайних слів більш політкоректними. Так, на-
приклад, матір всиновленої дитини відтепер називають просто «mother» (матір), а не «adoptive mother» (прийомна матір), 
оскільки прийомні батьки також вважаються справжніми батьками і слово «adoptive» може бути образливим щодо них. 
З метою уникнення дискредитації за гендерними ознаками, Державний департамент Сполучених Штатів більше не ви-
користовує в офіційній документації слів mother (матір) та father (батько). Замість цього слід писати parent № 1 та parent  
№ 2, оскільки відтепер одностатеві пари теж мають право всиновити дитину. Бажання бути політкоректним у питан-
нях релігії призвело до того, що в деяких англомовних країнах замість традиційного різдвяного поздоровлення «Merry 
Chrstmas» (Веселого Різдва) використовують «Happy holidays» (Щасливих свят), у тих випадках, коли привітання адресу-
ється людям невідомого віросповідання.

Розглянемо ряд прикладів, вживання яких у сучасному англомовному суспільстві вважається принизливим, а отже 
– неекологічним. Передусім це стосується термінів на позначення людей з особливими потребами. Вважається неполіт-
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коректним називати їх інвалідами або розумово відсталими, оскільки таким чином суспільство ніби відокремлюється від 
них, протиставляючи собі. А вживаючи термін «люди з особливими потребами», ми визнаємо їх за рівних, але в деяких 
аспектах відмінних від нас людей. Термін «the disabled» (інвалід) репрезентує інвалідів як людей з певними проблемами 
і не бере до уваги їхньої індивідуальності, а тому може вважатись образливим. Тому з метою дотримання норм політ 
коректності його варто замінити на «disabled people» (скалічені люди) або «people with disabilities» (люди з обмеженими 
здібностями). На сьогоднішній день образливими вважаються також слова «handicapped» (людина з фізичними / розумо-
вими вадами), «invalid» (інвалід), «spastic» (людина з вадами опорно-рухового апарату), «retarded» (людина з затримкою 
розумового розвитку) або «defective» (дефективний, розумово відсталий). Всі вище перелічені слова та вирази можуть 
принизити людину, нанести їй моральну травму, погіршити самопочуття [4, с. 150–155]. Неприйнятними в екологічному 
політкоректному спілкуванні є терміни «blind» (сліпий) та «deaf» (глухий). На думку Г. В. Бортник, слід надзвичайно 
обережно висловлюватись про такі вади людей [1, с. 51]. Натомість таких людей з обмеженими можливостями називають 
«partiallydeaf / deafened» (з обмеженими можливостями слуху), «hard of hearing» (людина з утрудненим сприйняттям 
звуків) тощо. 

Зважаючи на все вищесказане, можемо стверджувати, що політична коректність є спробою врегулювання соціальних 
конфліктів за допомогою мови. Вона є одним з потужних засобів протистояння вербальній агресії та збереження пози-
тивного іміджу співрозмовника, реалізованих в рамках стратегії ввічливості. Тож, відповідно, неполіткоректна лексика є 
неекологічною, оскільки вона порушує принципи ввічливості, ображає адресата і змушує його почуватися некомфортно 
у спілкуванні.

Підведемо підсумок. Мовлення є продуктом соціального життя людини і, як соціальне явище, воно обмежене соціаль-
ними правилами, дотримання яких передбачає досягнення того результату, до якого прагне адресант. Отже, успішність 
досягнення комунікативного результату залежить від дотримання правил культури спілкування. Крім того, будь-який 
комунікант очікує від співрозмовника адекватної комунікативної поведінки, яка є частиною загальноприйнятої соціальної 
системи. Тому адресанту, орієнтованому на успішну комунікацію, слід ретельно добирати слів, щоб не образити співроз-
мовника. 

Оцінний компонент значення мовленнєвого знаку – це схвальна або несхвальна оцінка, що міститься у самому знаку. 
Образа – це мовленнєвий акт, результатом якого є негативна оцінка моральної поведінки адресата. Зважаючи на те, що 
при висловленні образи хоча б один з мовців відчуває емоційний дискомфорт, можемо вважати інвективну та неполітко-
ректну лексику неекологічною. Крім того, така лексика має антигромадський характер і свідчить про моральне нездоров’я 
особистості та низьку культуру спілкування.
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ЕТНОЛІНГВІСТИЧНЕ ДЕКОДУВАННЯ ДЕЯКИХ ОБРЯДОВИХ ТЕРМІНІВ ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я 

У статті розглядається походження та змістове навантаження деяких термінів, пов’язаних зі святкуванням 
найпопулярнішого християнського свята приазовських греків – Панаїра, проводяться паралелі з грецькою та тюрк-
ськими мовами.

Ключові слова: панаїр, етнолінгвістична семантизація, обрядовість, жертвоприношення.

ethNO-liNguiStic decOdiNg Of SOMe aZOV greeK ritual terMS
In the background of globalization, preservation and research of national minorities’ cultural heritage has become ex-

tremely vital. Mariupol Greeks’ holidays are individualization of Greek self-consciousness. It is Panair that is the most 
popular holiday among the Greeks living in the Azov Area and in the Crimea. Therefore many of the researchers pay special 
attention to description thereof. The early information of Panair dates back to 1652. In different years Bertier de la Garde,  
I. Tunman, M. A. Aradzhioni, F. O. Brown, I. V. Ivanova, I. E. Aleksandrovych, I. S. Ponomariova and others attended to this 
problem. 

The article is concerned with the origin and the contents of some terms associated with celebrating Panair, the Azov 
Geeks’ most popular Christian holiday (aju, ajus, kurban, sabantij).

S. Markov, a teacher of Mariupol Public Lyceum, can be considered the first researcher of the Greek holiday Panair. In 
his book titled «Mariupol and its outskirts», S. Markov tried to carry out historical and linguistic decoding of this holiday’s 
name, ascertaining that the most veritable version is that the name was borrowed from the Greek «gathering» (translated from 
Ancient Greek– national holiday, numerous rallies).

The article is also concerned with the contents and the origin of such terms as «yorti» (holiday), «kurban» (sacrifice, of-
fering sacrifices, handout), «sabantij» (banquet), «vatairdzhi» (Panair initiator). 
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Thus, it is noteworthy in general that the attempt to understand the origin and the contents of some ritual terms used by 
the Azov Greeks has proved to be successful. In the long run, it would be interesting to carry out detailed comparative analysis 
of the Greek holiday Panair and similar Turkic and Ukrainian holidays. 

Key words: Panair, ethno-linguistic semantization, ceremonialism, offering sacrifices.

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ОБРЯДОВЫХ ТЕРМИНОВ ГРЕКОВ 
ПРИАЗОВЬЯ

В статье рассматривается происхождение и содержание некоторых терминов, связанных с празднованием 
самого популярного христианского праздника приазовских греков – Панаира, проводятся параллели с греческим и 
тюркскими языками.

Ключевые слова: панаир, этнолингвистическая семантизация, обрядовость, жертвоприношение. 

Понад 235 років у Приазов’ї проживають греки, які разом із іншими християнами переселилися з Криму. У мовному 
відношенні грецьке населення Приазов’я було неоднорідним. Термін «приазовські греки» («маріупольські греки») поєд-
нує дві етнографічні групи, що мають самоназви урумів і румеїв. Кожна з цих груп має свою мову, особливості культури 
й побуту. Водночас обидві групи ідентифікують себе саме як греки (в перекладі етноніми «румей» та «урум» означають 
«римляни» – саме так називали себе греки-візантійці на відміну від новогреків-еллінів) [9, с. 9]. 

На тлі глобалізації надзвичайно актуальним є збереження та вивчення культурної спадщини нацменшин; крім того на 
сьогодні відсутні комплексні дослідження з етимології урумських термінів, зокрема обрядових. Новизна роботи полягає у 
спробі зробити етнолінгвістичний аналіз обрядових термінів, що вживаються грецьким населенням Приазов’я. 

Найпопулярнішим святом греків Приазов’я та Криму по праву вважається Панаїр, перші відомості про який відносяться  
до 1652 р. [2, с. 8]. У різні роки до вивчення цього свята зверталися О. Л. Бертьє-Делагард, Й. Тунманн, М. А. Араджионі, 
Ф. О. Браун, Ю. В. Іванова, І. Е. Александрович, І. С. Пономарьова та ін.

Цілком очевидно, що назріла проблема етнолінгвістичної семантизації багатьох термінів, етнонімів і ендоетнонімів 
(самоетнонімів), що стосуються обрядовості греків загалом і панаїра зокрема. Метою нашої статті є прослідити етимо-
логію та зміст деяких обрядових термінів, що вживаються у мові приазовських греків. За визначенням Д. А. Розенталя, 
семантизація – це виявлення змісту, значення мовної одиниці [10]. Під етнолінгвістичною семантизацією розуміємо тлу-
мачення слова в діапазонному різноманітті: від первинного семантичного гнізда (раннє словникове значення) до сучасної 
його синтагматики («народна» формально-змістовна трансформація). Наприклад, первинне тлумачення слова «панаїр» 
– це численні загальні збори. Розгорнувши його семантику в межах однієї (грецької) мови, доходимо висновку: панаїр 
має «піднесене» значення – храмове християнське свято. Розширивши семантичний ряд слова «панаїр» і спроектувавши 
його на інші мови, ми отримуємо додаткове значення терміна – ярмарок (кримськотатарська, турецька), плутанина (гага-
узька). Тільки при такому підході дослідник матиме можливість більш точно і повно осмислювати той чи інший термін 
в певному етноісторичному контексті. І якщо поглянути на проблему під цим кутом зору, то першим в цій справі можна 
вважати викладача маріупольської гімназії С. Маркова, який у книзі «Маріуполь і його околиці» спробував зробити істо-
рико-лінгвістичну розшифровку назви цього свята. Оскільки за словами одного з респондентів викладача слово «панаїр» 
(або «панагір») походить від грецького дієслова «παναγείρω» («збираю») [8, с. 408], тому цілком можливий варіант, що 
будь-яка людина (а в характері свята це мало місце) збирає жителів села для урочистого їх частування. Це перше і, слід 
відзначити, найбільш правильне тлумачення терміна «панаїр». А ще точніше буде сказати – переклад давньогрецького 
слова «πανήγυρις» «πανάγυρις», що дійсно означає «всенародне свято», «численні загальні збори» [6, с. 1229].

Щодо другої версії С. Маркова – походження терміна від урумського «Панайя» [8, с. 408], – то, відзначимо, що це 
слово означає Богородицю, а скоріше буде перекладається по грецькому типу – «свята». В урумській мові для позначення 
Богородиці є інше, більш точне слово «Панайана», що дослівно означає «Свята мати». Існує і найслабша версія: етимо-
логія терміна пов’язується з давньогрецьким божеством Паном, статуетка якого була знайдена в околицях Маріуполя [8, 
с. 408]. Тут, звичайно, можна науково пофантазувати: в урумській мові є слово «аірмак» («вибори»), і якщо припустити, 
що колись як карнавальна частина панаїра існував процес обрання з числа ряджених кандидата в Пани («Панаірмак»), то 
з великими натяжками ця версія виглядала б життєздатною. Але в жодному з описів свята про карнавалізацію мова не 
йде, а як варіант поряд зі словом «панаїр» греки в глибинці вживають термін «панагір», то бачиться цілком очевидною 
неспроможність подібного припущення.

Якщо звернутися до терміна «йорти», І. С. Пономарьова дає вичерпне його тлумачення, справедливо вважаючи, що 
це слово означає «свято». У новогрецькій мові це слово представлено синтагматично широко: «γιορτή» (свято), «γιоρτάσι» 
(святкування), «γιορταστής» (учасник святкування) тощо. У «Сучасному турецько-російському словнику» слово «yortu» пе-
рекладається словосполученням «християнське свято» [7, с. 199]. В одній з урумських говірок (сел. Старий Крим) це слово 
існує в турецькому варіанті – «йорту»: йорту-гӱну (святковий день), бӱйук йорту (велике свято) тощо. Також слід зазначити, 
що свято, ідентичне панаїру, існує у гагаузів і називається воно «Кой хурбан йортусу» (сільське свято жертвопринесення).

 В мовах неелліністичних тюркомовних етносів (кримськотатарська, гагаузька, турецька) слово «панаїр» переклада-
ється як «ярмарок», і на це вказують багато дослідників. Слід зазначити, що ярмарок не святковий, а звичайний. У гагау-
зів, наприклад, є приказка: «бурасини панаїра чевірмішлер» (все це перетворили на ярмарок, тобто в балаган).

Дослідники новітнього часу намагаються звести в єдине ціле формально-змістовну динаміку Панаїра. У березнево-
му номері газети «Хронос» за 2009 рік опублікована стаття старшого наукового співробітника Музею етнографії греків 
Приазов’я (п. Сартана) Тетяни Богадиці «Панаїр маріупольських греків». Це спроба систематизувати та впорядкувати 
майже всі наявні відомості про панаїр. Видається цінним твердження Т. Богадиці про те, що синонімами слова «панаїр» 
виступають «аю», «аюс» у румейських селах та «курбан» або «сабантий (сабантуй)» в урумській [2, с. 4]. Це ще раз свід-
чить про те, що панаїр, якщо не має тюркські корені, то, як мінімум, має аналоги в тюркських етносах. Префікс «ай» харак-
терний для тюркських мов і означає «святий»: «Ай-Василь» (свято святого Василя), Ай-Петрі (назва гори в Кримському 
масиві) тощо. Також слід сказати, що в арабській мові існує слово «ajin» (айін) – обряд, церемонія.

Багато дослідників (С. Марков, Ю. Іванова, М. Араджионі) вживають термін «ватаірджи», – вперше він згадується в 
книзі «Маріуполь і його околиці» [8, с. 408]. Цим словом визначався черговий організатор громадського панаїра. Ми не 
зустріли жодної спроби етнолінгвістичної семантизації цього терміна. Тим часом тут, на наш погляд, криється черговий 
філологічний парадокс. Якщо дотримуватись граматичної традиції тюркських мов, афікс «джи» повинен позначати про-
фесійну, конфесійну чи іншу приналежність особи, що називається подібним ім’ям або прізвиськом (балджи – пасічник, 
арабаджи – візник, виробник возів (арб) тощо). Тоді за лінгвістичною логікою людина, якій дається право в наступному 
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році проводити (влаштовувати) панаїр, повинна називатися «панаірджи», і це відповідало б змістовному боку поняття. 
Термін «ватаірджи» нам бачиться складним словом, зі смисловою концентрацією в частині «аірджи», що походить від уже 
згадуваного урумської слова «аірмак» (вибори, визначення в чомусь). У кримськотатарській мові «айирмак» (розділяти, 
розрізняти, виділяти, відокремлювати), «айириджи» (граматичне визначення, відокремлений член речення). В урумській 
мові дієслово «айірмайя» найчастіше вживається в значенні «вибрати», тобто «обирати, виділяти з чогось, когось». 

Слова «ватан», «ветан», «мекян», «мескен», «юрт» в кримськотатарській мові є синонімами і перекладаються як «бать-
ківщина, край, місце, житло тощо». Можливо, це слово могло утворитися шляхом складання основ «ватан» і «айириджи» і 
спочатку було «ватанайириджи», а потім шляхом спрощення згідно із законом так званої «піднебінної гармонії» перетво-
рилося в «ватаірджи». Іншими словами, «ватаірджи» в перекладі вказувало на людину, що визначала місце проведення, 
так би мовити, «батьківщину» наступного свята села. У сучасній турецькій мові ми виявили ще одне слово, яке має зна-
ковий смисл стосовно терміна, що семантизується: «vaat» (ваат), що означає обіцянку, а vaat etmek – давати обіцянку [7, 
с. 189]. Звідси – «ваатетиджи», що має позначати дослівно – «робить обіцянку», «обіцяє».

Слово «курбан», «хурбан» в тюркських мовах означає «жертва»; іноді його перекладають як «жертвоприношення», 
тобто замінюють номінацію на процесуальність. Слід також додати, що в плані побутовому цей термін має і дещо «за-
землений» зміст: «хабар», «милостиня». Слово «курбан» зустрічається і в фольклорі урумів. Наприклад, респонденти 
Олександра Гаркавця з с. Улакли в пісні «Саган» (Миша) повідомляють таку подробицю: «Хочан Корей харт мишихни, 
баласин хурбан атай». Дослівно: «Тільки-но побачить старого кота (кішку), дитину (мишеня) кидає в жертву». Правда, 
нижче наводиться варіативний рядок: «Озун печ чине атай» – «Себе кидає в піч» [4, с. 395]. З точки зору фольклорно-
пісенної етики, краще самопожертва, ніж принесення в жертву своїх дітей. Деякі дослідники (В. Бушаков, Л. Рославцева) 
вбачають зв’язок панаїра з татарським святом «Дервіза» (Свято врожаю) [3, с. 4]. Дійсно, за формальними ознаками тут 
дуже багато спільного: молитва, жертвоприношення, спільний обід, змагання, ярмарки. Але молитва – це вже більш пізній 
період проведення свят (початок XX століття), а в стародавній традиції молитви, призначеної для спільного обіду, вза-
галі не було, – було лише освячення їжі. Для цього брали з котлів з м’ясом і кашею частину їжі, відносили її до церкви, 
освячували і знову повертали до котлів. Таким чином, вся їжа вважалася вже освяченою. У такому діянні ми вбачаємо 
зв’язок панаїра з мусульманським святом Курбан-байрам. Змістовна сторона проведення жертвоприношень подібна до 
панаїра давніх часів. Моєму батькові, Кіору Валерію Івановичу, довелося брати участь у святкуванні Курбан-байраму в 
Туреччині, в місті Керасун, і бачиться доцільним хоча б схематично розповісти про це свято. Рано вранці приноситься 
жертва Аллаху. Зауважимо, що в урумській мові слово «Аллах» теж перекладається як «бог» («Аллах-баба» – Бог-батько), 
але бог християнський. Під час жертвопринесення завжди присутній старійшина («аксакал»). Коли тварина переможена 
і лежить на землі зі зв’язаними ногами, всі учасники заклання кладуть руки на шерсть тварини (корови, теляти, бичка, 
вівці), а ніж знаходиться у горла жертви, – все просять тричі дозволу на початок жертовного обряду, і аксакал дає такий 
дозвіл. Потім м’ясо ділиться за жеребом, відноситься до мечеті, освячується, і тоді тільки його несуть в будинок. Трапеза 
не є громадською, – говіють в сім’ях. Слід зазначити, що обов’язково частина освяченого м’яса відкладається для милос-
тині біднякам, тим, у кого немає можливості в цей день придбати м’ясо. І це теж свого роду «курбан» – милостиня. При 
зустрічі в цей день мусульмани вимовляють «Курбан – байрам кутлу (хаірли) олсун» (Нехай свято буде щасливим). Слід 
зазначити, що ніяких маніпуляцій з кров’ю турки не виробляють. Кров в прямому смислі «ллється рікою» і тут же зми-
вається, тому що тварин ріжуть дуже багато. А під час жертвопринесення на панаїрах, як зазначають багато дослідників, 
греки мазали хворі місця жертовною кров’ю, креслили хрести на тілі і навіть іноді пили кров. В цьому вбачається прямий 
зв’язок з язичницькими віруваннями [5, с. 375].

Щодо терміна «сабантий (сабантуй)», він походить від татарського «сабан» – плуг, «той, туй» – свято, бенкет, тра-
пеза, – цілком очевидно, що це дещо інше свято, приурочене до закінчення польових робіт. Мабуть, якщо воно за часом 
проведення (рання осінь) збігалося з храмовим сільським святом, то виникла синонімія «панаїр – сабантуй». 

На завершення нам бачиться виправданим ще раз повернутися до семантики терміна «панаїр». У досить багатому бі-
бліографічному матеріалі нам не зустрілася, здавалося б, смислова паралель, що лежить на поверхні: «панаїр – панегірик». 
Загальноприйняте тлумачення слова «панегірик» – прославляння, вихваляння якоїсь особи. М. Фасмер з посиланням на 
Смирнова дає таке тлумачення: «Панегірик […] від грецьк. πανηγυρικός (λόγος) «загальні народні збори» [11,   с. 197]. 
Отже, можна припустити, що «панегірікос логос» (похвальне слово) вимовлялося на загальних зборах.

Мабуть, ці «слова похвальні» мав на увазі І.Е. Александрович, коли писав про греків в «Короткому огляді Маріуполь-
ського повіту»: «Народні ж їх святкування, «панаїри», що збігаються тепер з храмовими сільськими святами, можуть слу-
жити віддаленим нагадуванням давньогрецьких ігор, тому що вони супроводжуються боротьбою, співом епічних уривків 
та іншими змаганнями» [1, с. 57]. З огляду на вищесказане можна зазначити, що існує певний смисловий зв’язок між 
«епічними уривками» і тлумаченням слова «панегірик», – в усякому разі, в давнину він був точно.

Таким чином, підводячи підсумки дослідження такого обрядового свята, як панаїр, потрібно зазначити, що загалом нам 
вдалося з’ясувати походження та зміст термінів, що мають відношення до цього свята. У перспективі було б цікавим провес-
ти детальний порівняльний етнолінгвістичний аналіз грецького свята Панаїр з подібними тюркськими святами і, можливо, 
українськими. Сподіваємось, що подальші дослідження свята Панаїр привернуть увагу науковців до проблеми вивчення 
культурної спадщини приазовських греків та спонукатимуть до пошуків методів збереження їх самоідентичності в Україні.
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ВІДТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КОЛОРИТУ  
УКРАЇНСЬКИХ ОНОМАСТИЧНИХ РЕАЛІЙ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ

У статті досліджуються особливості відтворення українських ономастичних реалій в історичній повісті, ана-
лізуються випадки збереження та порушення національного колориту ономастичної лексики при її передачі німець-
кою мовою. Українські ономастичні реалії, а саме антропоніми, топоніми та гідроніми, розглядаються в аспекті 
перекладу німецькою мовою з історичної точки зору, аналізується їхня функція змалювання історичної епохи у ху-
дожньому прозовому творі, досліджуються шляхи збереження їхніх функцій, а також смислового й стилістичного 
забарвлення при перекладі іншою мовою.

Ключові слова: ономастичні реалії, антропонім, топонім, гідронім, національний колорит, транскрипція.

the peculiaritieS Of reNderiNg Of the NatiONal cOlOur Of the uKraiNiaN ONOMatic 
realia iN gerMaN traNSlatiON

The article deals with the rendering peculiarities of Ukrainian onomastic realia, used in the historical novel of Ukrainian 
writer Maria Pryhara «Mykhailyk the cossack orderly». It also examines cases of abuse and preserving of the national colour 
of Ukrainian onomastic vocabulary during translation into German. Ukrainian onomastic realia, namely anthroponym, top-
onym and hydronyms, are considered in terms of translation into German from a historical point of view. The author of the 
article analyzes their function of portraying the historical era in the artistic prose work, researches the ways to preserve their 
functions, semantic and stylistic colour in the translation into another language. The units of onomastic realia play an impor-
tant role being a significant component and ethnolingual factor, as well as an integral part of the genre and stylistic features 
of the fiction. We tend to think that the translation of such lexical items, synergy of information should stress the national char-
acter or unique names, realia, and recreate the entire complex associations peculiar to the language speakers of this culture.

 The article reviews the features of the use and rendering of onomastic realia as components of historical novel and 
emphasizes the fact that anthroponyms, toponyms and hydronyms should be submitted in national form, in order to preserve 
national color, so the most used method of onomastic realia translation is transliteration. It is grounded that the transcription/
translation methods used by the translators help maintain the national colour and provides adequacy of translations.

Keywords: onomastic realia, anthroponym, toponym, hydronym, national colour, transcription.

ВОССОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА УКРАИНСКИХ ОНОМАСТИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ В НЕ-
МЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

В статье исследуются особенности воспроизведения украинских ономастических реалий в исторической по-
вести, анализируются случаи сохранения и нарушения национального колорита ономастической лексики при ее 
передаче на немецкий язык. Украинские ономастические реалии, а именно антропонимы, топонимы и гидронимы, 
рассматриваются в аспекте перевода на немецкий язык с исторической точки зрения, анализируется их функция 
изображения исторической эпохи в художественном прозаическом произведении, исследуются пути сохранения их 
функций, а также смысловой и стилистической окраски при переводе на другой язык.

Ключевые слова: ономастические реалии, антропоним, топоним, гидроним, национальный колорит, транскрипция.

Ономастичні реалії є важливим етномовним чинником та невід’ємним складником жанрово-стилістичних особливос-
тей художнього твору, виконуючи не тільки номінативну функцію, називаючи та ідентифікуючи об’єкт, вони є джерелом 
фонової інформації про належність носія власного імені до певної національності і, таким чином, виступають лінгвокуль-
турологічними маркерами. При перекладі цих лексичних одиниць варто відтворити весь комплекс асоціацій, притаманний 
носіям певної мовної культури, підкресливши особливий національний колорит та унікальність ономастичних реалій.

Дослідженнями різних аспектів утворення та функціонування ономастичної лексики, відтворенням власних назв при 
перекладі займалися багато вчених, серед них В. С. Виноградов, Г. Д. Томахін, О. В. Суперанська, А. Вежбицька, С. Вла-
хова і С. Флорина, Р. Зорівчак та ін. 

За мету свого дослідження ми обрали особливості відтворення українських ономастичних реалій в історичній пові-
сті, аналіз випадків збереження та порушення національного колориту ономастичної лексики при її передачі німецькою 
мовою.

Тема даної наукової статті є безумовно актуальною, оскільки у сучасному перекладознавстві досі продовжуються на-
укові дискусії щодо вивчення такого питання як передачі ономастичної лексики, відтворення історичних реалій, а також 
їх ролі та місця в перекладознавстві. За останні роки опубліковано чимало праць, присвячених проблемі власних назв як 
перекладознавчої одиниці. Однак, мало з них розглядає український ономастикон в аспекті перекладу німецькою мовою з 
історичної точки зору, в якості реалій, які також несуть певне смислове та стилістичне забарвлення, виконують функцію 
змалювання історичної епохи у художньому прозовому творі, що і становить новизну даного дослідження. 

Матеріалом статті є історична повість Марії Пригари «Михайлик – джура козацький». Ця гостросюжетна історична 
повість розповідає про долю малого козацького джури Михайлика, його пригоди на Січі та участь у боях під Хотином, 
про непрості стосунки двох славетних отаманів – Петра Сагайдачного і Яцька Бородавки, які очолювали козацьке військо 
в боях проти польських і турецьких загарбників. Її переклад німецькою мовою побачив світ у 1987 році завдяки пере-
кладачу Володимиру Шелесту та видавництву «Дніпро», на базі якого було створено редакції, які здійснювали переклади 
різними мовами світу, аби донести українську літературу та й зрештою культуру світовому загалу, а також збагатити ві-
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тчизняну літературу перекладами іншомовних творів. У повісті зображено події XVII cт., так звана козацька доба в історії 
української нації. 

Розглянемо основні та найбільш цікаві з погляду перекладознавства приклади відтворення українських історичних 
реалій німецькою мовою. Розпочнемо з власних назв, антропонімів та топонімів, або як їх називають дослідники реалій 
С. Флахов та С. Флорін у своїй монографії «Непереводимое в переводе» – ономастичних реалій. До ономастичних реа-
лій болгарські перекладознавці відносять:1) географічні назви (топоніми), особливо ті, які мають культурно-історичні 
асоціації; 2) антропоніми – імена історичних осіб, цивільних діячів, вчених, письменників, діячів мистецтва, популярних 
спортсменів, персонажів художньої літератури та фольклору; 3) назви витворів літератури та мистецтва; історичні факти 
та події в житті країни; назви державних та громадських установ та інші [1, c. 59].

Власні назви, на думку більшості науковців, належать до реалій певної мовної культури, відрізняючи її від інших. 
Надзвичайно важлива роль антропонімів і топонімів у створенні національного колориту на текстовому рівні висуває на 
перший план проблему правильного їх відтворення при перекладі іноземною мовою. Основна відмінність між власними 
назвами і власне реаліями в тому, що при трансляційному перейменуванні реалій застосовують різні способи, а географіч-
ні назви, власні імена, прізвища можна, за поодинокими винятками, при перенесенні на грунт мови-переймача лише більш 
або менш вдало транскрибувати (транслітерувати) [3, с. 66].

На перший погляд може здатися, що переклад власних назв – один із самих простих. Але, насправді, не все так просто, 
як здається, адже тут можливі транскрипція, транслітерація, переклад, адаптація, калькування.

Власні назви, зокрема антропоніми, у художньому творі мають необмежені стилістичні можливості та виконують 
низку стилістичних функцій. Як зазначає А. Чужакін, власні імена – антропоніми – в художньому тексті є актуалізаторами 
категорії персонажа, вони створюють центр, який поєднує всі нюанси описання, мовні характеристики, ситуативні рольо-
ві позиції щодо інших персонажів, які створюють образ персонажа. За ім’ям персонажа в читача поступово формується 
уявлення про його особистість [6, с. 43]. Усі історичні, часові, просторові, соціальні, літературні, асоціативні конотації 
літературних антропонімів викликають у читача певні асоціації, які певним чином потрібно відтворити в перекладі.

На думку О. Чередниченка, відтворення національного ономастикону засобами іншої мови залежить від характеру 
контактів мови-держави з мовою перекладу, а також традицій перекладання [5, c. 211]. І хоча традиційно переклад влас-
них назв зводять переважно до транскрипції або транслітерації, нерідко можна натрапити на перекручення чи – денаціо-
налізацію власних імен перекладачами.

Проаналізований матеріал дає можливість стверджувати, що для відтворення антропонімів перекладачі найчастіше ви-
користовують метод транскрипції: Михайлик – Mychailyk, Івашко – Iwaschko, Мехтод – Mechtod, Матвій – Matwij, Омель-
ко – Omelko, Хведорко – Chwedorko, Коваленко – Kowalenko, Яцько Бородавка – Jazko Borodawka, Василь – Wassil, Карпо 
– Karpo, Гаврило – gawrylo, Мусій Супрун – Mussij Suprun, Петро Кваша – Petro Kwascha, Дорошенко – Doroschenko, Іван 
Гойда – Iwan goida, Іов Борецький – Ijow Borezki, Петро Конашевич Сагайдачний – Petro Konaschewitsch Sahaidatschny, 
Северин Наливайко – Sewerin Nalywaiko, Семен Непийвода – Semen Nepyiwoda, Пилип Задирака – Pilip Sadyraka, Тиміш 
Мовчун – Tymisch Mowtschun, Присліпа – Prislipa, Корж – Korsch [4; 7]. 

В деяких випадках, виділених жирним шрифтом, вжито, на нашу думку, хибний варіант транскрипції українських 
антропонімів. Не зрозуміло, навіщо перекладач, українець за походженням і проживанням, перекладаючи з українського 
оригіналу (як зазначено на німецькомовному перекладі), передає не українське звучання власних назв, а змішане з росій-
ським (це стосується передачі українського [и] німецьким [і], хоча доречніше було б передавати [у]). Також вважаємо 
за недоречне вживання замість українського [г] німецьке [g], що відповідає українському [ґ]. У німецькій мові є повно-
правний звук [h], що позначається літерою h і повністю відповідає українському звукові [г]. З огляду на більшість вірно 
переданих антропонімів, можна висловити здогад, що і приклади хибно відтворених власних назв були спершу правиль-
ними, але, зазнавши внесення поправок німецькомовним редактором (який, вочевидь, був мало знайомий з українською 
фонетичною системою, та й взагалі мовою, ототожнюючи її з російською, вплив якої чітко прослідковується в допущених 
помилках), отримали вищенаведену подобу.

Всім нам добре відомий той факт, що козаків прозивали за їх фізичними даними, за особливостями характеру, за їх 
ремеслами, талантами, вдачею, за назвами місцевості, звідки вони родом і т.д. Величезна кількість сучасних українських 
прізвищ кувалась у горнилі Запорозької Січі. Саме тут вперше виникла потреба офіційної реєстрації великого числа коза-
ків на Запорозькій Січі. Де появлялось безліч втікачів з усієї України. В ті часи існував звичай надавати їм нові прізвища, 
щоб втікачів не могли розшукати їх власники. Та й козацтво з Гетьманщини, які перебували на Січі на цей час, змінювали 
свої прізвища на прізвиська. Наведемо декілька яскравих прикладів, які підтверджують цей факт, а також простежимо як 
це було передано при перекладі.

Відчуваючи, як потроху тане кривда, хлопець скоса поглядав на засмагле, аж чорне обличчя, з великою бородавкою 
на щоці. Десь-то за неї й прозвано кошового на Січі Бородавкою [4, с. 19]. – Der Junge bemerkte, wie sich die Kränkung 
allmählich verflüchtigte, und schielte auf das dunkle, sonnengebräunte Gesicht mit einer großen Warze an der Wange. Wegen 
dieser Warze nannte man den Ataman Borodawka*. У виносці знизу сторінки перекладач подає коментар: *Borodawka (ukr.) 
– Warze [7, S. 20].

Справжнє прізвище Петра Конашевича-Сагайдачного – Конашевич. Сагайдачний – це прізвисько, що походить від 
слова сагайдак – шкіряна сумка або дерев’яний футляр для стріл. Сагайдачним Петра Конашевича назвали за винятково май-
стерну стрільбу з лука. Навіть на єдиному його портреті, виконаному сучасником, він зображений із сагайдаком за спиною.

Прийшла звістка, що їде з Києва гетьман Петро Конашевич… Конашевич, прозваний на Січі Сагайдачним, отама-
нив довгі роки: за розум і досвід не раз обирали його запорожці на кошового [4, с. 26]. – Es war die Nachricht eingetroffen, 
dass der Hetman petro Konaschewitsch aus Kiew zur Saporoscher Sitsch kommt… Konaschewitsch, der in der Sitch auch 
Sahaidatschny* gerufen wurde, war lange Ataman gewesen [7, S. 28–29]. 

Дуже слушно, що перекладач подав у виносці *Abgeleitet von «sahaidak« (türk., ukr.) – Köcher, завдяки чому частково 
збережено семантичну значущість, стилістичну функцію, розкрито внутрішню форму лексеми.

На тлі вищезазначених прикладів гостро відчувається, як багато втрачає переклад, коли власну назву – назву, яка про-
мовляє до читача оригіналу своєю експресивністю, внутрішньою формою, для читача перекладу залишається просто без-
змістовним, мовчазним транскрибованим словом, і такі прізвища/прізвиська дійових осіб історичної повісті як Непийвода, 
Присліпа, Корж, Манджула, Задирак, Мовчун, Міняйло, Гойда, Кваша, при відтворенні в перекладеному творі мають про-
сто транскрибовані форми: Nepyiwoda, Prislipa, Korsch, Mandshula, Sadyrak, Mowtschun, Minjailo, Goida, Kwascha. Вважа-
ємо, що вищезаначені прізвища\прізвиська, можна було якщо не спробувати обіграти, як, наприклад, Мовчун – Schweiger, 
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Міняйло – Wechsler, Задирак – Streithans, то хоча б у виносці прокоментувати можливе походження антропоніма. Це мож-
ливо трохи би навантажило текст виносками та роз’ясненнями, але б розкрило читачу їх семантичне значення та частково 
б зберегло конотаційне забарвлення, не лише іноземним, незвичним звучанням, а й змістом, адже багато з перелічених 
героїв повісті – вигадані авторкою персонажі, які лише епізодично з’являються чи навіть просто згадуються у творі, проте 
їхні імена говорять самі за себе, за характер і вдачу своїх власників.

У повісті часто зустрічається слово-власна назва Січ – організація українського козацтва, яка склалася в середині 
XVI ст. у пониззі Дніпра за порогами. При перекладі її значення спершу пояснюють у виносці, а в послідуючих випадках 
вживається її транслітерація: Сталося так: їхали на Січ валкою чумаки, везли возами-мажами сіль…[4, c. 8]. – Es hatte 
sich damals so gefügt, dass Kärrner zur Sitsch* fuhren und auf ihren großen Wagen Salz von der Krim brachten. *Saporoscher 
Sitsch – im 16. Jh. Entstandene befestigte Kosakensiedlung auf Dneprinseln unterhalb der Stromschnellen; Kampfzentrum gegen 
Tataren, Türken und polnische Feudalherren; wörtlich: «Holzverhau hinter den Schnellen« [7, S. 7].

Приклади передачі українських топонімів німецькою мовою свідчать про те, що всі вони були здійснені шляхом 
транскрипції/транслітерації, але знову ж таки не без огріхів: Київ – Kiew, Чернігів – Tschernigow, Крим – Krim, Чер-
каси – Tscherkassy, Великий луг – große Wiese, Перекоп – …am Asowischer Meer, Переяслав – Perejaslaw, Карпати – 
Karpatengebirge, Лубни – Lubny, острів Хортиця – Insel Chortizja, Очаків – Otschakow, Дуброва Балка – Dubrowa Balka, 
Львів – Lwow, Поділля – Podolien, Луцьк – Luzk, Суха Діброва – Sucha Dibrowa, Михайлівка – Mychailiwka, Черняхівка 
– Tschernjachiwka.

Окрім таких самих огріхів, як і у випадку транслітерації антропонімів, увагу привертає переклад топоніму Великий луг 
шляхом калькування Große Wiese, розглянемо детальніше: Правду казали, що Великий луг Січ стереже… …[4, c. 53]. – 
Man sagte die Wahrheit, wenn man behauptete, die große Wiese bewache den Weg zur Sitsch [7, S. 59].

Гільченок Н.Л. зазначає, що слід перекладати географічні назви, які мають семантику: das Erzgebirge – Рудні гори, das 
Felsengebirge – Скелясті гори, Kap der guten Hoffnung – мис Доброї Надії [2, с. 34].

Гідроніми також подаються в перекладі повісті транслітерацією: Інгулець – Ingulez, Дністер – Dnestr, Сула – Sula, 
Дніпро – Dnepr, Прут – Prut, Буг – Bug, Оріль – Oril.

Розглянувши особливості вживання та відтворення антропонімів як складових компонентів-реалій історичної пові-
сті ми дійшли висновку, що антропоніми слід подавати в національній подобі, аби зберегти національний колорит, тому 
найуживанішим перекладацьким способом їх відтворення є транслітерація. Проте зовсім іншого підходу вимагають смис-
лово значущі власні імена, прізвища, географічні назви, оскільки вони є своєрідним тропом, який автор використовує у 
стилістичних намірах для характеристики персонажа або соціального середовища. При транскрипції відбувається значна 
втрата семантичної значущості власних назв. Географічні назви (топоніми та гідроніми) також зазвичай транслітерують-
ся/транскрибуються, проте можливі випадки, коли вони перекладаються, якщо несуть в собі яскраво виражену семантику.
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МОТИВ СВОБОДИ В СОЦІАЛЬНІЙ ПОЕЗІЇ ІВАНА БАГРЯНОГО ТА ДЖОРДЖА ОРВЕЛЛА 

У статті розглядаються особливості авторського трактування соціальної свободи у ліриці Івана Багряного 
та Джорджа Орвелла. Порівнюється висвітлення письменниками проблеми соціальної незахищеності населення, 
розглядається залежність людини від матеріальних факторів. Особлива увага приділяється взаємозв’язку понять 
соціальна свобода та вільна людина, а також умовам його реалізації. Визначаються спільні та відмінні риси інтер-
претації Іваном Багряним та Джорджем Орвеллом соціальної свободи та факторів її обмеження. 

Ключові слова: Іван Багряний, Джордж Орвелл, типологічний підхід, вільна людина, соціальна свобода, духо-
вність, матеріалізм, гідність. 

freedOM iN the SOcial pOetry Of iVaN BahrJaNyJ aNd geOrge OrWell
The article dwells on the transformation of the notions of freedom in the social poetry of Ivan Bahrjanyj and George Or-

well. Both authors pay their attention to the problem of social dependence of a common person from the surrounding materi-
alistic world. With the vivid examples, through images and masterful allusions both writers illustrate the negative effect which 
money and soul corruption have on lives of people, they show how people’s minds and virtues give way to the materialistic 
pleasures and comforts, and serve as a substitute for human freedom.

Ivan Bahrjanyj and George Orwell claim that the lack of social liberty is caused by the restricting state policy as well as 
changes in the minds and hearts of modern people. The role of social freedom as a mechanism of the spiritual liberation of a 
personality and as the dimension of the person’s freedom is determined. Typological similarities and differences of the pecu-
liarities of the literary interpretation of the authors’ social poetry are defined. It is proved that both writers touch upon similar 
problems and tend to resolve them as if having an indirect dialogue, which serve as an evidence of their typological similarity 
on the levels themes and ideas. The main difference in the ways of authors interpretation of social freedom is a permanent 
presence of a national factor in verses of Ivan Bahrjanyj.

Key words: Ivan Bahrjanyj, George Orwell, typological approach, free person, social liberty, spiritual unity, materialism, 
dignity. 
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МОТИВ СВОБОДЫ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ ИВАНА БАГРЯНОГО И ДЖОРДЖА ОРУЭЛЛА 
В статье рассматриваются особенности авторской интерпретации социальной свободы в поэзии Ивана Багря-

ного и Джорджа Оруэлла. Главным предметом типологического сравнения становится проблема социальной неза-
щищенности, а также зависимости человека от материальных ценностей и факторов. Особое внимание уделяется 
взаимозависимости социальной свободы и понятия свободного человека, а также условиям ее беспрепятственной 
реализации. Определены типологически общие и отличительные черты в особенностях художественной интерпре-
тации социальной свободы в лирике Ивана Багряного и Джорджа Оруэлла.

Ключевые слова: Иван Багряный, Джордж Оруэлл, типологический подход, свободный человек, социальная сво-
бода, материализм, достоинство.

Проблема волі як фундаментальної цінності в житті людини набуває різноманітних інтерпретацій в літературі залежно 
від авторського трактування та жанрово-стильових особливостей твору. У творчій спадщині українця Івана Багряного та 
британця Джорджа Орвелла центральним орієнтиром є «вільна особистість», а також умови та обставини її самореалізації. 
Своє мистецьке рішення дана проблема знаходить не лише у прозі та публіцистиці, але і в поезії письменників. 

Метою даного дослідження є увиразнення ролі та місця свободи у соціальній поезії Івана Багряного та Джорджа 
Орвелла, а також зіставлення поетичного доробку авторів у компаративній площині.

Джордж Орвелл – англійський прозаїк, журналіст та публіцист ніколи не позиціонував себе як поета, хоча і плекав 
серйозні поетичні амбіції [10, p. 2]. Згідно з даними видання П. Девідсона його поетичний доробок, разом зі втраченими 
творами, налічує лише 26 віршів [6], які, втім, торкаються широкого кола проблем.

Іван Багряний, як і багато літераторів, розпочав свій творчий шлях як поет. За визначенням Л. Череватенка він прямо 
зараховував себе до поетів-борців, поетів-воїнів за велику справу попередників [1, с. 132] і використовував власні твори 
як засіб естетичного, духовного та національного виховання. Вірші українського поета розмаїті за жанрами, стилями та 
спрямуваннями. Втім, попри подібну різноманітність, вони – оперативний відгук на довкілля, реальні події, конкретних 
людей, з якими автор стикався [1, с. 131]. Це дає підстави Ю. Клену та Н. Шаповаленко говорити про публіцистичний 
характер поезії Івана Багряного [5, с. 437], яка разом з публіцистикою та прозою виражає основні ідеї автора. Віршований 
доробок Івана Багряного значно перевищує напрацювання Джорджа Орвелла за обсягом та художньою якістю [10], але на 
жанровому, стильовому та образному рівнях їх поезії спостерігається певна подібність. 

Однією з найважливіших тем у соціальній ліриці Івана Багряного та Джорджа Орвелла є свобода. Як базовий елемент 
концепції «вільної людини» вона актуалізується у віршах авторів через боротьбу духовного та матеріального начал, котра 
визначає рівень зовнішньої та внутрішньої волі особистості. Обидва поети підкреслюють невідповідність навколишнього 
світу високим стандартам. Основною проблемою вони визначають не так соціальні та економічні фактори, як зміни у люд-
ській свідомості та їх моралі, що відбулися під впливом негативних чинників. Джордж Орвелл на повен голос заявляє про 
нового ідола – гроші. У поезіях «Роман», «Менше зло», «День святого Ендрю» він викриває людську жадібність та егоїзм, 
залежність від матеріальних благ, які більше не служать людям, а визначають їх. Поет звертається до такої суспільно 
неприйнятної теми, як проституція, щоб продемонструвати моральне падіння, на яке здатне людина, спокушена владою 
грошей. У вірші «Романтика» ліричний герой закохується у прекрасну бірманську дівчину, але, замість освідчення, хоче 
купити її любов, що суперечить традиційному розвиткові романтичного сюжету та нівелює образ персонажа як носія 
високих почуттів. Однак на читача чекає ще більше розчарування – відповідь героїні. Замість очікуваного обурення чи 
шоку «невинне створіння» вирішує вдало скористатися власною молодістю та красою заради наживи: «Поглянула сумна і 
чиста, У світі наймиліша, Дівочим голосом речистим ціну назвала вищу» [7]. 

Джордж Орвелл підкреслює дисонанс між зовнішньою чистотою та внутрішньою зіпсутістю людини, а також згубний 
вплив грошей на особистість, незалежно від її культурного розвитку. У суспільстві, представником якого є британець, 
домінує культ матеріального благополуччя, усе можна купити і продати, питання лише в ціні, що і породжує цинізм ав-
тора. Він пише, що сучасне йому покоління здатне пожертвувати духовністю заради наживи, а отже, у такому контексті 
зовнішньою та внутрішньою свободою людини керує не вона сама, а набір зовнішніх факторів. 

В іронічному вірші «Менше зло» автор продовжує тему морального падіння, описуючи, як ліричний герой у чужій 
країні робить вибір між домом розпусти та храмом Божим на користь першого: «Я подумав про дзвін вдалині у церквах в 
християнських містах. Я почув голоси монахинь і звернув у будинок гріха» [9]. Персонаж вільний обирати між дотриман-
ням моралі та плотським задоволенням, і він віддає перевагу останньому. На перший погляд, така ситуація є маніфестом 
абсолютної свободи людини, вільної від релігійних і суспільних умовностей, але на ділі Джордж Орвелл протиставляє не 
соціальне та особисте, а одні соціальні кліше іншим. Відвідини церкви не описуються як пошук відпочинку для душі, але 
лише як вияв прийнятної «джентльменської» поведінки. Не дотримуючись його, герой нічого не втрачає в духовному ас-
пекті. На цьому акцентує поет, коли його персонажу набридають відвідини борделю і тому він обирає «менше зло» – піти 
послухати проповідь: «Там жінка одна чекала мене, Як униз я по вулиці брів. Я побачив її волосся масне Й розвернувся у 
Божий дім» [9].

Втім Джордж Орвелл не намагається шокувати читача, протиставляючи релігію та проституцію. Він переконаний, 
що корінь зла криється в тому, що матеріальні проблеми послідовно і впевнено витісняють духовні потреби. У поезії 
«День Св. Ендрю» письменник стверджує, що гроші здатні обмежити будь-яку особисту свободу людини, зіпсувати її 
внутрішній світ, перетворивши на бездумну жадібну машину. У цьому аспекті мова йде не лише про зовнішню свободу 
чи свободу дії, а передусім про внутрішню свободу особистості, її ставлення до світу. Людина сама собі ставить бар’єри 
та психологічні обмеження, виправдовуючи власні дії фінансовою спроможністю: «Бог грошей, він володар наших днів, 
господар крові, тіла, дій і рішень, котрий дає притулок від вітрів і, даючи, надовго не залишить. Він пильно й ревно 
стежить за людьми: від таємниць до мрії і до думки. Він обирає, ким і чим є ми, і наших днів малює візерунки» [8]. По-
єднуючи звичний для романтичної поезії пафос із тверезим цинізмом, Джордж Орвелл досягає унікального стилю своїх 
віршів, котрий, як і в Івана Багряного, межує з публіцистичністю. Він повертається до вічної теми залежності людини від 
зовнішнього світу, адже на зміну церковним догмам приходить пуританська мораль, котра, в свою чергу, відступає перед 
культом наживи. Загалом зовнішній вплив на індивіда проявляється у формі заборон та обмежень, не завжди доцільних 
чи аргументованих. Його результатом є знеосіблення людини, занепад її внутрішньої свободи, котра все частіше визна-
чається суспільною думкою.

Таким чином, Джордж Орвелл звертає увагу на те, що саме гроші визначають спосіб життя сучасної людини, безпо-
середньо впливають на її моральні цінності та спосіб мислення. Матеріальне витісняє духовне, стаючи основним обмеж-
увальним фактором як внутрішньої, так і зовнішньої свободи.
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Як і Джордж Орвелл, Іван Багряний звертається до теми заміни духовних цінностей матеріальними. Втім на відміну 
від британського автора, він вважає це не так моральною проблемою, як соціальною. У резонансній поемі «Ave Maria» 
поет змальовує трагедію звичайної і чесної дівчини Марії, яка свідомо стає на шлях розпусти, щоб вижити і не дозволити 
маленькому синові вмерти голодною смертю: «Відчаєм сходять очі: «Ну й як?» – А син кричить І зсохлі груди ссе. «Ну й 
що ж…прийшла звідтіль, Туди й вернути хочуть?... І вернуть… І піду!» [3, с. 237–238]. Попередником її морального па-
діння стає падіння фізичне, вимушене. У випадку Марії обмеження економічної та соціальної свободи змусило жінку зне-
хтувати собою та піти проти власного сумління. Проте час, гроші та алкоголь змінюють героїню, вона більше не намага-
ється протистояти жорстоким обставинам, все більше втрачаючи себе: «Хто скотився, тому все їдно. Страмне торжище 
звичкою стало, – Породивсь хоробливий вогонь… Ніч-зараза всю душу зсмоктала, А туди пару грубих долонь» [3, с. 241].

Іван Багряний показує як благородні мотиви поступаються місцем хтивості та байдужості. Його героїня віддає сина, 
заради якого пішла на жертви, стає на шлях свідомого саморуйнування і, навіть маючи можливість зупинитись, не робить 
цього, отруюючи душі оточуючих як живе втілення гріха, що визнає лише одного ідола – гроші. У кращих традиціях жан-
ру Марію чекає розплата – через багато років вона несвідомо закохується у власного сина. Саме цей трагічний поворот 
сюжету змусив критиків поеми «прогледіти» її критичний зміст, те, що за моральним боком проблеми захована глибока 
соціальна катастрофа, яка позбавляє людей права реального вибору.

Загалом, «Ave Maria» глибоко символічна, її прочитання змінюється з часом, а Марія є то як уособлення слабкої-силь-
ної жінки, приреченої на безчестя важким соціально-економічним становищем у молодій соціалістичний республіці, то 
як символ цілої країни – України з її вічним ореолом безталанної матері, котра потребує допомоги власних дітей, але так 
і не отримує її. 

Іван Багряний повертається до теми соціального падіння майже через 20 років після видання поеми «Ave Maria», опи-
суючи повоєнні події в Німеччині у творі «Блокада». Він знову вимальовує образ знівельованої людини, перш за все жін-
ки, готової чи то закономірно, чи то з відчаю поступитись власною гідністю: «І стогнуть під муринами Доротеї, І сохнуть 
Крімгільди від гонореї …Гей, там, де пишались «великі готи». Хтось ставить диявольську оперету: Беруть Крімгільду 
бушмени і готтентоти На брукові за цигарету» [2, с. 136]. Цього разу його образи Крімгільди та Доротеї уособлюють 
трагедію не просто європейської жінки, яка в повоєнний втрачає правильний орієнтир у житті, але й людства загалом. 
Адже варто зазначити, що для Івана Багряного як українського поета жінка – це передусім сакральний образ матері, чистої 
дівчини, вартої поклоніння та захоплення, саме тому його ліричний герой болісно сприймає подібну цинічну реальність. 
Більше того, йому, як і Джорджу Орвеллу, здається неправильним те, що люди канонізують нові ідеали: «До них же – до 
слави «великих готів», – Вітчизни ім’я написавши на шильді, Вклякає побожно юрба ідіотів До стіп до «готичних» тій 
Крімгільді» [2, с. 136]. Таким чином, обидва письменники сходяться у критиці сучасного ладу, схильного до підміни од-
них вартостей іншими без урахування їх якості. 

Характерною рисою поезії Івана Багряного, як і публіцистики та художньої творчості загалом, є своєрідна націоналі-
зація загальнолюдського. В умовах тотальної повоєнної кризи моралі він хвилюється передусім падінням українців, котрі 
орієнтуються на європейський стиль життя, не усвідомлюючи, що їх орієнтир сам потребує допомоги: «Господи-Боже! 
Юрба знайома Мужів державних і вельми вчених! Завжди безбатченків, завжди бездомних І слушно «унтерменшами» 
наречених… Та ради нема на тих гелготів – На той, на нещасний орден ідіотів» [2, с.137]. Автор критикує сліпе насліду-
вання, нагадуючи співвітчизникам про обов’язок перед Вітчизною. Він називає «унтерменшами» тих, хто забуває про своє 
коріння. У цьому контексті самоідентифікація стає засобом збереження внутрішньої свободи та свободи волі людини. 

Отже, обидва автори звертаються до теми втрати волі в умовах зміни життєвих орієнтирів, коли матеріальне домінує 
над духовним. Типологічним збігом їх соціальної лірики є інтерпретація морального падіння як внутрішньої несвободи 
особистості, коли прогресуюча меркантильність суспільства є основним ворогом духовності та обмежувальним фактором. 
Відмінною рисою у трактуванні теми Іваном Багряним та Джорджем Орвеллом є домінування національного елементу в 
поезії українського поета. В той час, коли британець лише зображає цинічну реальність, в надії на зміни, Іван Багряний вва-
жає патріотизм основними ліками від моральної деградації, що становить авторську особливість поезії українського автора.

Таким чином, у своїй ліриці на Іван Багряний та Джордж Орвелл торкаються соціальних проблем, від яких залежить 
воля людини. Обидва письменники звертаються до питання боротьби духовного з матеріальним в людині. Їх трактування 
грошей як одного з факторів обмеження зовнішньої і внутрішньої свободи особистості дає змогу говорити про типоло-
гічний збіг передусім на тематичному та ідейному рівнях. Типологічна розбіжність полягає в тому, що Джордж Орвелл 
основною причиною такого стану речей називає зміну пріоритетів людини з виразним домінуванням матеріалізму, а Іван 
Багряний схильний розглядати занепад моралі як явище передусім соціальне, спричинене глибокою суспільною кризою 
та особливостями політичного режиму. 

Іван Багряний та Джордж Орвелл у своїй соціальній поезії наповнюють образ «вільної людини» такими важливими 
рисами, як домінування духовного начала над матеріальним, дотримання традиційних моральних засад та вміння віднайти 
своє покликання у світі і залишитися йому вірним. Їхня «вільна» особистість є неодмінно духовно цілісною та готовою 
боротися за важливі для неї речі. Основною відмінністю в інтерпретації авторів є виразна національна складова, що лей-
тмотивом проходить через усю соціальну поезію Івана Багряного та творчість автора загалом. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  
ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У ТЕХНІЧНИХ ВНЗ

У статті пропонується огляд інноваційних методів викладання англійської мови за професійним спрямуванням, 
які дозволяють спростити організацію навчального процесу. Зважаючи на специфіку роботи технічного навчаль-
ного закладу та потреби самих студентів автор пропонує три основні групи методів вирішення фахових завдань 
засобами іноземної мови: проблемне навчання (PBL), автономна освіта (AL) і навчання за допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій (ICT). 

Ключові слова: англійська мова професійного спрямування, інноваційні методи, технічний ВНЗ, проблемне на-
вчання, автономна освіта, інформаційно-комунікаційні технології.

iNNOVatiVe MethOdS Of teachiNg eNgliSh fOr Specific purpOSeS iN techNical uNiVerSity
The article offers an overview of innovative methods of teaching English for professional purposes that are oriented to 

simplify the learning process. Regarding the specifics of each technical university or its departments, students ‘needs and 
customers’ requirements the author offers three main methods of training foreign language for specific purposes: problem 
learning (PBL), an autonomous learning (AL) and learning through information and communication technologies (ICT). 
Problem learning is based on solving or overcoming the difficulties which result the acquisition of new knowledge or append-
ing intellectual efforts. Autonomous learning or the autonomy of the individual in the context of education involves reducing 
dependence of an individual from passive forms of acquisition of knowledge and non-permanent or short-term impact of the 
teacher, manifested in the ability of students to make independent decisions and respond the curriculum requirements. Model 
of ICT learning concerns cooperation between a teacher and a student by means of digital products and devices (multimedia, 
computer training programs, hypertexts, etc.) or create your own. The use of ICT in education is primarily due to a variety of 
software, Internet and multimedia technologies

Learning through online resources is widespread and promising method of acquisition of knowledge worldwide. Here are 
examples of the possibilities of using information and communication technologies. Online Teaching English can be divided 
into two groups of training means: 1) means of synchronous communication (synchronous communication tools) and 2) asyn-
chronous communication tools (asynchronous communication tools).

Keywords: English professional orientation, innovative methods, technical institutions, problem teaching, independent 
education, information and communication technology.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НА-
ПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ

В статье предлагается обзор инновационных методов преподавания английского языка профессионального на-
правления, которые позволяют упростить организацию учебного процесса. Учитывая специфику работы техниче-
ского учебного заведения и потребности самих студентов автор предлагает три основные группы методов реше-
ния профессиональных задач средствами иностранного языка: проблемное обучение (PBL), автономная образование 
(AL) и обучение с помощью информационно-коммуникационных технологий (ICT).

Ключевые слова: английский язык профессионального направления, инновационные методы, технический ВУЗ, 
проблемное обучение, автономное образование, информационно-коммуникационные технологии.

У сучасному технічному ВНЗ вивчення англійської мови займає важливе місце і є важливим компонентом у професій-
ній підготовці фахівців різних галузей економіки. Впровадження інноваційних методів викладання англійської мови стає 
актуальним і має велике практичне значення особливо в умовах конкурентоспроможного виходу України на міжнародну 
освітню арену. Посилення вимог до кваліфікаційних компетентностей працівника, зокрема, володіння іноземною(-ми) 
мовами, ускладнює завдання для викладачів ВНЗ у забезпеченні високого рівня освіченості студентів, застосовуючи для 
цієї мети тільки традиційні методи навчання. Залучення нових ефективних методів навчання іноземної мови для підготов-
ки студентів, зокрема, технічних спеціальностей, стало не лише бажаним, а й необхідним.

Провідними інструментом результативного та ефективного обміну інформацією між фахівцями різних спеціальностей 
є професійно-орієнтована іноземна мова або іноземна мова для спеціальних цілей (ESP – English for Specific Purpose). 
На сьогодні вітчизняні науковці-практики (Т. Гончаренко, М. Діденко, О. Кузнєцова, В. Мірочник, Я. Окопна, О. Рудь,  
М. Стрижньова, М. Трачук, І. Тригуб, Г. Чередніченко, І. Фролова, А. Циркаль) вже робили спроби знайти ефективні мето-
ди викладання іноземних мов. Так, В. Мірочник, Я. Окопна, О. Рудь, М. Стрижньова, М. Трачук, пропонують впроваджен-
ня інтерактивних методів навчання під час вивчення іноземних мов; Т. Гончаренко, М. Діденко, О. Кузнєцова, І. Стецько, 
І. Тригуб шукають шляхи мотивації студентів до вивчення іноземних мов. Але серед них, на жаль, лише незначна частина 
вітчизняних авторів займається питанням пошуку чи розробки спеціальних методів викладання ESP із застосуванням 
інноваційних методів навчання. 

Зважаючи на те, що рік 2016 проголошено в Україні роком англійської мови, варто звернути увагу і на той факт, що 
посадовці різних рівнів заявляють про нагальну потребу у випускниках ВНЗ з впевненим рівнем володіння хоча б однією 
іноземною мовою. Однак рівень володіння англійською мовою у студентів технічних університетів дуже різна і часто 
залишає бажати кращого. Тому метою нашого наукового доробку є огляд інноваційних методів викладання англійської 
мови за професійним спрямуванням, які дозволяють спростити організацію навчального процесу.

Для розгляду питання методологічного обґрунтування організації навчального процесу з англійської мови у технічно-
му ВНЗ звернемося, насамперед, до проблем, які його характеризують:

1) відсутність розробленої наукової методології функціонування освітнього простору немовного вузу, відповідної 
сучасної загальнонаукової картині світу;

2) недостатній загальний рівень мотивації до навчання у студентів, що проводяться опитування і діагностика показу-
ють, що високомотивованими є лише окремі студенти;

3) інертність викладачів вищої школи немовного профілю у впровадженні нових інформаційних технологій у навчан-
ня, незважаючи на високий професійний рівень, звичка працювати традиційними методами;

6) недостатня розробленість психолого-педагогічних основ організації навчального процесу в немовних ВНЗ, фунда-
ментальні дослідження з педагогіки вищої технічної школи тільки починають з’являтися;
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7) недостатній рівень інформаційно-технологічного забезпечення навчального процесу.
Першочергове завдання, яке ставить собі викладач перед проведенням занять з англійської мови, є розробка навчаль-

ної програми, в якій би були враховані вимоги до рівня володіння іноземною мовою сучасних випускників шкіл. В її осно-
ві лежать провідні положення, зафіксовані у Законі про вищу освіту (2014), зокрема:

• Згідно європейських вимог до випускника ВНЗ володіння іноземною мовою є невід’ємною частиною професійної 
підготовки всіх фахівців вишу;

• З метою підвищення міжнародної академічної мобільності вищих навчальних закладів України ВНЗ має право час-
тину дисциплін викладати англійською чи іншими іноземними мовами.

• Вивчення іноземної мови будується на міждисциплінарно-інтегрованій основі.
• Навчання іноземній мові спрямоване на комплексний розвиток комунікативної, когнітивної, інформаційної, соціо-

культурної, професійної та загальнокультурної компетенцій студентів [1].
Але, навіть маючи єдину навчальну програму, необхідно завжди враховувати специфіку роботи кожного навчального 

закладу або його кафедр, потреби замовників і самих студентів, тому існує велика кількість методів і підходів, що вико-
ристовуються для вивчення іноземних мов залежно від мети і завдань навчального курсу та наявних ресурсів. Виходячи з 
філософії ESP, що ґрунтується на проблемі вирішення фахових завдань засобами іноземної мови, (тобто інтеграція знань 
з фахових дисциплін і загального курсу іноземної мови), їх можна розділити на три основні групи наступним чином: про-
блемне навчання (PBL), автономна освіта (AL) і навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ICT). 
Варто зазначити, що всі вони є особистісно орієнтованими методами навчання. Розглянемо далі кожну групу методів 
навчання ESP окремо.

До питання проблемного навчання зверталися у своїх дослідженнях такі психологи і дидакти, як В. Крутецький,  
Т. Кудрявцев, А. Леонтьєв, О. Матюшко, Ю. Архангельський, Ю. Бабанський, В. Краєвський, І. Лернер, М. Махмутов,  
М. Скаткін та ін. Більшість авторів вважають, що проблемне навчання – це тип навчання (І. Лернер, М. Махмутов,  
М. Скаткін), є вчені, які вважають, що проблемне навчання – це метод навчання (М. Гаругюв), система навчання (Т. Ку-
дрявцев), або підхід до навчання (Т. Ільїна). У психолого-педагогічної літератури у близькому значенні використовуються 
поняття «традиційне навчання», «пояснювально-ілюстративне навчання» (Т. Кудрявцев, М. Махмутов), «інформаційне 
навчання», «інформаційно-повідомляє навчання» (В. Крутецький, М. Скаткін, Н. Тализіна), «інформаційно-репродуктив-
не навчання» (І. Лернер). Такого роду різноманітність термінів зумовлена тим, що кожен автор виділяє будь-який з аспек-
тів традиційного навчання в принципі його організації, протиставляючи його проблемному навчанню. 

Методика проблемного навчання у ВНЗ визначається науковцями у двох різновидах, залежно від того, яка мета виді-
ляється викладачем як основна. По-перше, метою може бути засвоєння студентами знань, умінь і навичок – тоді викладач 
керує і спрямовує процес створення проблемних ситуацій, і за рахунок збільшення самостійності отримуваних знань вони 
більше засвоюються студентами, ніж при пояснювально-ілюстративних і репродуктивних методах, а навчальний процес 
активізується за рахунок зростання інтересу з боку слухачів. Таким чином, проблемне навчання сприяє удосконаленню 
методики викладання і структурування навчального матеріалу.

Проблемне навчання ґрунтується на вирішенні проблемних ситуацій чи завдань шляхом подолання пізнавальних 
труднощів, у результаті чого студенти мають здобути нові знання або докласти інтелектуальних зусиль. Проблемні за-
вдання принципово відрізняються від тренувальних. Мета останніх – не пошук нового способу розв’язання, а закріплення 
відомого студентам методу. Тому проблемним можна назвати навчання розв’язання нестандартних завдань, у ході якого 
студенти засвоюють нові знання, здобувають нові уміння та навички.

У процесі розв’язання проблемних ситуацій викладач повинен слідкувати за дотриманням певних умов:
1. Викладач дає студентам практичне чи теоретичне завдання, під час виконання якого вони мають здобути нові зна-

ння чи способи дій за темою. Ці завдання базуються:
• на знаннях, що вже мають студенти;
• на знаннях, що необхідно засвоїти, мають містити невідому загальну закономірність чи спосіб дії, без з’ясування якої 

(якого) завдання виконати неможливо;
• виконання завдання має викликати в студентів потребу в здобутті невідомих знань, тобто у них повинен з’явитися 

інтерес як мотив їхніх дій.
2. Проблемне завдання, що ставиться перед студентами, має відповідати їх інтелектуальним можливостям: бути до-

сить складним, але водночас можливим до розв’язання завдяки тим навичкам мислення, які сформовано у студентів, 
володінню ними узагальненим способом дій та достатнім рівнем знань.

3. Пропонуючи проблемне завдання, викладач повинен ураховувати реальний рівень знань студентів.
4. В якості проблемних завдань можуть служити: а) навчальні завдання; б) питання; в) практичні завдання тощо. 
Однак не можна змішувати проблемне завдання і проблемну ситуацію. Проблемне завдання саме по собі не є проблем-

ною ситуацією, воно може викликати проблемну ситуацію лише за певних умов. Одна і та ж проблемна ситуація може 
бути викликана різними типами завдань.

У ході вивчення англійської мови студентами технічних ВНЗ створення проблемних ситуацій з усного монологічного 
висловлювання може бути таким:

• Залучення у процесі мовного спілкування прикладів з життєвих ситуацій, досвіду практичної діяльності;
• Розгортання різних ситуацій в мові для створення необхідних смислових опор і розстановка акцентів, орієнтація на 

сприйняття слухачів;
Ознайомлення слухачів з фактами, які потребують пояснення, припущення, формулювання гіпотез. Звернення до осо-

бистості слухача, використання її пізнавальних, соціальних, професійних, особистісних мотивів;
Використання емпатії, ідентифікації з почуттями та думками слухачів;
Побудова заняття у формі питання-відповідь;
Впорядкування фактів, подій, явищ на основі їх співвіднесення і систематизації.
Для прикладу наведемо типові проблемні завдання і ситуації, які використовуються на заняттях з англійської мови 

професійного спрямування у Луцькому національному технічному університеті.
1. Before reading the text «Building a Structure» answer the following questions: What examples of structure can be found in 

the area you live?
What are the most popular materials for building a house?
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2. Before reading the text, review the statements and decide whether they are true or false.
3. Make up ten sentences using your active vocabulary.
4. Measurement of engineering properties are made in the laboratory. Define the stages of sampling of soils and rocks is 

conducted.
Stage 1. ….; Stage 2. ….; Stage 3. ….; Stage 4….; 
Skim the text and check if you were right
5. Work with a partner. Here are stages of geotechnical investigation. Arrange them in a (logical) proper order. 
6. Listen to a part of a lecture about in situ test methods. What do the acronyms stand for? A) SPT; CPT; VST; DMT; PMT.
7. Unscramble the words and match them to the pictures.
8. Describe advantages and disadvantages of the transport vehicles that you have read in the text. What were the historical 

factors that influenced their improvement or decline? Use the following phrases: The awful thing is (was); I’m pretty sure that, аs 
a rule..

Не менш поширеною методикою навчання англійської мови є автономна освіта або автономне навчання.
Розробка концепції автономного навчання для вивчення і мов відбувалась у зв’язку з навчанням іноземної мови до-

рослих, вивчення іноземної мови для спеціальних цілей (Language for specific purposes – LSP). Пізніше ця проблема була 
перенесена на більш широку аудиторію, в тому числі і на вуз, та стала предметом досліджень у контексті безперервного 
навчання у програмах Ради Європи. У теперішній час розвиток автономії студента під час вивчення іноземної мови є най-
важливішою освітньою метою сучасних програм з іноземних мов [4]. При цьому рівень автономії, самостійності у процесі 
вивчення іноземної мови розглядається як обов’язковий критерій рівня володіння мовою, яка вивчається.

Варто зауважити і той факт, що у навчальних програмах, рекомендованих для вивчення англійської мови за професій-
ним спрямуванням, на самостійну роботу студентів відводиться рівна кількість годин з годинами для аудиторної роботи. 
Так, студенти напряму підготовки «Будівництво» денної форми навчання у Луцькому національному технічному універ-
ситеті мають 30 годин аудиторних занять на семестр та 30 годин відведено на самостійну роботу.

Переважна більшість вчених (L. Dickenson, H. Holec, D. Little та ін.) пов’язують автономію особистості по оволодінню 
мовою із внутрішньою незалежністю студента від зовнішніх умов навчання та наголошують його право на формування 
іншомовної компетенції. Хочемо заперечити положення повної автономії студента, оскільки така його незалежність ста-
вить під сумніви роль викладача у навчальному процесі та якість безконтрольно набутих знань студента, внаслідок само-
стійного навчання у контексті самоосвіти. 

Отже, що автономне навчання або автономія особистості у контексті освіти передбачає зменшення залежності ін-
дивіда від пасивних форм пізнання світу та виявлення внутрішньої незалежності особистості від непостійного або ко-
роткочасного впливу з боку викладача, що виявляється у здатності студента приймати самостійні рішення та діяти у 
відповідності до вимог навчальної програми. Викладач у процесі автономного навчання виступає у ролі спостерігача 
навчальних успіхів та досягнень студентів і тому до його обов’язків належать функції організації навчального процесу та 
контролю за якістю його виконання. У свою чергу функції студентів у процесі автономного оволодіння мовою зводяться 
до інструкційних технологій навчання: самоінструкція (self-instruction), самоспрямування (self-direction), програмоване 
навчання (programmed learning). Перелічені напрямки автономного навчання базуються на провідних позиціях особистіс-
но-орієнтованого навчання [2, c. 39].

Окрім, індивідуальних форм вивчення англійської мови, автономія з позиції особистісно-орієнтованого навчання роз-
кривається і у групових формам роботи, які передбачають обговорення і прийняття рішень відносно процесу навчання у 
групі (навчання у співробітництві, тандем-метод, метод проектів, аналіз конкретних ситуацій тощо). Необхідно відзна-
чити, що робота в групах має чимало переваг: така робота навчає працювати в колективі, виражати й відстоювати влас-
ну позицію, ставлення до певного явища, конструктивно критикувати, розвиває творчість та колективність. автономне 
навчання проявляється оволодінні мовою студентом завдяки де у центрі уваги знаходиться окремий студент зі своїми 
власними потребами [2 c. 39]..

Формами, що є найбільш поширеними на заняттях з англійської мови, є виконання певного завдання за підготовле-
ним вчителем матеріалом (граматичним, лексичним, країнознавчим тощо), моделювання оригінальних комунікативних 
ситуацій (діалогічне мовлення), підготовка проектів. Зазначимо, що необхідною передумовою успішної роботи в групах 
є врахування певних важливих моментів: 1) самостійна робота студентів у групах має бути спланована й підготовлена 
викладачем; 2) на етапі власне самостійної роботи студентів втручання викладача має бути мінімальним; 3) не менш 
важливим, ніж підготовка, є заключний етап роботи у групах – підведення підсумків, аналіз, коментування та оцінювання 
результатів і власне роботи у групі.

Одним із порівняно нових методів групового автономного навчання виступає тандем-метод вивчення англійської мови 
(tandem language learning). Користувачі моделі мають значну свободу у вирішенні теми спілкування, у виборі завдань та 
вправ або виду зворотного зв’язку та способу корекції помилок [6]. Тандем-заняття можна проводити, використовуючи 
e-mail, chat, skype, тобто у будь-який зручний спосіб. 

Іншим, досить поширеним видом роботи при автономному навчанні виступає метод проектів. Проекти з англійської 
мови, які доцільно застосовувати під час навчання у немовних вишах, розподіляються на: 1) мовні (лінгвістичні) проекти, 
які включають: а) навчальні; б) лінгвістичні; в) творчі; 2) культурологічні проекти, які припускають розвиток мовних і 
мовленнєвих умінь і навичок на більш просунутому рівні володіння мовою за допомогою організації міжкультурного 
спілкування з метою ознайомлення з культурою, історією, політикою, мистецтвом, літературою, традиціями і побутом на-
родів і т. ін.; 3) ігрові проекти, які можуть підрозділятися на: 1) уявні подорожі, які можуть переслідувати різноманітні цілі 
(навчання мовним структурам, кліше, специфічним термінам, діалоговим висловам, описам, міркуванням, умінням і на-
вичкам з інших галузей знань); 2) імітаційно-ділові, що моделюють професійні, комунікативні ситуації, які максимально 
наближають ігрову ситуацію до реальної; 3) драматизовані, націлені на вивчення літературних творів в ігрових ситуаціях, 
де в ролі персонажів або авторів цих творів виступають студенти; 4) імітаційно-соціальні, де студенти виконують різні 
соціальні ролі (політичних лідерів, економістів, журналістів тощо). 

Вивчення англійської мови за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ICT) у вищих навчальних за-
кладах освіти (особливо технічного спрямування) є однією з сучасних форм до досягнення якісно нового рівня знань. 
Світова практика розвитку і використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті демонструє тенденцію до 
зміни традиційних форм організації освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства. 
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Впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) при викладання іноземних мов у немовних 
ВНЗ має більшу актуальністі, оскільки дисципліна «Іноземна мова професійного спрямування» викладається, як прави-
ло на 1 і 2 курсах, і викладачі стикаються із серйозною проблемою, яка полягає у недостатньому розумінні студентами 
змісту навчання, до того ж сам викладач іноземної мови не обов’язково має технічну освіту і неспроможний допомогти 
студентові полегшити змістове навантаження. Тому використання комп’ютерів у процесі мовної освіти дозволяє суттєво 
змінити модель навчання.

Так, модель навчання мові без використання засобів ІКТ передбачає, що в центрі навчання знаходиться викладач, сту-
денти ж відіграють пасивну роль, сутністю навчання є передача знань і фактів, в основі начальної діяльності – приховані 
змагання між студентами. Натомість модель навчання з використанням засобів ІКТ передбачає, що в центрі навчання 
– студенти, які досить активно залучаються до навчального процесу, сутність навчання – навчити самостійно здобувати 
необхідні знання, розвивати свої уміння та навички, в основі навчальної діяльності – співпраця викладача та студента. 

Під час мовної підготовки можна використовувати готові засоби ІКТ (мультимедійні засоби, комп’ютерні навчальні 
програми, кібертексти, гіпертексти тощо) або створювати власні. Відзначаємо перевагу останнього, оскільки в цьому 
випадку викладач має можливість адаптувати зміст того чи іншого засобу ІКТ до рівня знань і вмінь конкретної групи 
студентів, наповнити його матеріалом, що був би цікавим даній групі та відповідав би навчальному плану та технічним 
можливостям того чи іншого навчального закладу. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні 
відбувається, насамперед, через різноманітне програмне забезпечення, глобальну мережу (Інтернет) та мультимедійні 
технології. 

Актуальність різноманітного програмного забезпечення у процесі вивчення іноземних мов не викликає сумніву. 
Комп’ютери і планшети (iPad) активно використовуються не лише у дистанційній але й в аудиторній роботі. Викорис-
тання комп’ютера як інтерактивного навчального пристрою на занятті відоме як метод адаптивного навчання. Це такий 
освітній метод, при якому викладач використовує комп’ютер для подачі навчального матеріалу пристосовуючи до по-
треби студента, найчастіше це відбувається у формі відповідей на запитання і завдання. Сенс такого навчання полягає в 
тому, щоб за допомогою комп’ютера об’єднати інтерактивні можливості студента і наставництво викладача, з яким може 
спілкуватися студент.

iPad активно використовується не тільки у дистанційній але й в аудиторній роботі при вивченні мов [5].. Існуючі спеці-
альні додатки iWork для iPad: Pages, Keynote, Numbersi, Movi, GarageBand дозволяють створювати професійні документи, 
таблиці презентації, записувати аудіо.

Навчання за допомогою Інтернет ресурсів є дуже поширеним та перспективним методом навчання в усьому світі. Наве-
демо приклади можливостей використання інформаційно-комунікаційних Інтернет технологій при викладання англійської 
мови у немовних ВНЗ, розподіливши їх на дві групи засобів навчання і виховання, відповідно до запропонованих Г. Чер-
ній: 1) засоби синхронної комунікації (synchronous communication tools) і 2) засоби асинхронної комунікації(asynchronous 
communication tools) [3].

До першої групи Інтернет засобів, що дозволяють спілкуватися в режимі реального часу (чат, відеочат і аудіочат). 
Прикладами засобів, що надають можливість синхронного спілкування за допомогою чату і голосового зв’язку є 

Віртуальні класи – це навчальне середовище онлайн, де з’єднання відбувається завдяки використанню Skype і Yahoo 
Messenger, ICQ: http://messenger.yahoo.com/http:// skype.com. Користувачі Yahoo messenger with voice і Skype мають мож-
ливість встановити миттєвий голосовий зв’язок з абонентом, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі за наявності у 
нього даних програм (або подзвонити на звичайний стаціонарний телефон), або спілкуватися за допомогою письмового 
чату. Існує також можливість підключення і використання веб-камери. Можна створити свій список друзів і запрошувати 
їх в чат один-на-один або організувати конференцію, так званий груповий чат. Подібно справжній класній кімнаті, сту-
дент у віртуальному класі бере участь у синхронному обговоренні, що означає, що викладач і студенти заходять у вірту-
альне навчальне середовище одночасно.

 Вебінари або масові відкриті онлайн курси (МООС). Такі системи відсилають нас до інтернет-класів, створених для 
великого числа учасників. Зазвичай слухачі МООС переглядають відео-лекції – як правило, нарізані на 10- 15-хвилинні 
ролики – і беруть участь в онлайн обговоренні на форумі разом з викладачами та іншими слухачами. Деякі МООС ви-
магають від студентів проходження контрольних завдань та тестів, які передбачають вибір відповіді із запропонованих, а 
деякі – виконання завдань, які оцінюються кількома людьми, до якої входять і самі слухачі. Деякі МООС використовують 
обидва варіанти перевірки знань. 

«Перевернуте» навчання – це зворотний метод навчання, коли читання лекцій і вивчення предмета відбувається 
онлайн, а домашнє завдання виконується в реальному класі.

Мобільне навчання – це можливість отримувати навчальні матеріали на персональні пристрої – ПК, смартфони та мо-
більні телефони. Спеціальні програми для мобільних пристроїв з посиланнями на освітні сайти роблять доступним будь 
навчальний матеріал.

Друга група засобів інформаційно-комунікаційних технологій, які варто застосовувати при викладання іноземних мов 
у немовних ВНЗ це є засоби асинхронної комунікації. Засоби асинхронної комунікації – це Інтернет-засоби, що дозволя-
ють обмінюватися інформацією із затримкою в часі (форуми, електронна і аудіо пошта, сайти, блоги). Прикладами таких 
засобів можуть бути:

1) Хмарні технології навчання. По суті, хмара – це оригінальна вигадка, що дозволяє групі комп’ютерів, об’єднаних в 
мережу – зазвичай через інтернет, працювати як один. До того ж, хмара – це модель, що дозволяє масштабувати джерела 
згідно потреб. Чим більше користувачів використовують систему, тим більша кількість джерел буде залучена. Зручними 
і ефективними засобами використання ІКТ за допомогою хмарних технологій є: веб-додатки; електронні журнали і що-
денники; on-line сервіси для навчального процесу, спілкування, тестування; системи дистанційного навчання, бібліотека, 
медіатека; сховища файлів, спільний доступ та робота; відеоконференції; електронна пошта з доменом навчального за-
кладу; відеохостинг. 

2) Блог – ця сторінка сайту, представлена у вигляді журналу-щоденника або календаря, в якому інформація розташо-
вується в хронологічній послідовності. Блог може оновлюватися щоденно/щотижнево/ щомісячно. Правом розміщення 
інформації і редагування блога володіє його творець, відвідувачі ж блога можуть залишити свої коментарі до статей. У 
блозі можна також розмістити фотографії, аудіо, відео, посилання на інші сайти, Інтернет статті, і тому подібне. Ерон 
Кемпбелл виділяє 3 типи блогів, які використовуються у викладанні мовних дисциплін: the tutor blog (підтримується 
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викладачем), the class blog (підтримується спільними зусиллями викладача і студентів), the learner blog (підтримується 
студентом індивідуально).

Висновки. Аналізуючи вище викладене, можна констатувати, що використання інноваційних методів вивчення ан-
глійської мови викладачами вищих навчальних закладів сприяє всебічному розвитку та повноцінному оволодінню сту-
дентами усіма компонентами навчальної діяльності, сприяють покращенню як рівня успішності, так і якості навчання сту-
дентів, і як наслідок – підвищенню конкурентоздатності вишу. Тому перед викладачами англійської мови стоїть завдання 
поєднати класичні педагогічні технології з сучасними інноваціями, що забезпечить простоту у спілкування та співпраці 
всіх учасників в процесі вивчення іноземної мови. 
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ВІДМІННІСТЬ МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ «МОНОГРАФІЯ»  
ВІД ІНШИХ ЖАНРІВ НАУКОВОГО СТИЛЮ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

У даній статті зроблено спробу визначити змістовні та формальні відмінності між мовленнєвим жанром «мо-
нографія» та іншими жанрами наукового стилю англійської мови, такими як «стаття» та «реферат». Автор по-
рівнює тексти цих жанрів та виявляє розбіжності між лексичними одиницями, синтаксичними структурами, що 
структурують текст змістовно та формально.

Ключові слова: монографія, стаття, реферат, науковий стиль.

THE DIFFERENCE BETWEEN THE SPEECH GENRE «MONOGRAPH» AND OTHER GENRES OF SCIEN-
tific Style iN the eNgliSh laNguage

The article is an attempt to define meaningful and formal differences between the speech genre «monograph» and other 
genres of scientific style of the English language, such as «article» and «library research paper». The author chooses such 
genres because nowadays articles and library research papers are the most wide-spread genres of written communication that 
meet the needs of modern society in getting actual, unbiassed and comprehensive scientific information for minimal amount 
of time, and scientific articles published in leading international journals draw a wide reaction. The author compares texts of 
these genres and reveals the differences of lexical units, syntactical structures which form the text meaningfully and formally. 
The article finds out that the texts of monographs and articles differ, first of all, in priority of their creation. Thus, the article 
appears at the entry stage of the research, then with time it is supplemented and developed, whereas the monograph is usually a 
final product of conducted research. Consequently, monographs contain much more terms and bookish words than the articles 
which contain more general scientific and literary words. More differences are outlined between the monograph and the library 
research paper which is created for a wide range of readers. Because of this library research papers are quite homogeneous in 
linguistic sense, general scientific and commonly used lexical units are mainly neutral, emotional component is abscent. 

Key words: monograph, article, library research paper, scientific style.

ОТЛИЧИЕ РЕЧЕВОГО ЖАНРА «МОНОГРАФИЯ» ОТ ДРУГИХ ЖАНРОВ НАУЧНОГО СТИЛЯ В АН-
ГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В даной статье сделано попытку определить содержательные и формальные отличия между речевым жанром 
«монография» и другими жанрами научного стиля английского языка, такими как «статья» и «реферат». Автор 
сравнивает тексты этих жанров и обнаруживает расхождения между лексическими единицами, синтаксическими 
структурами, которые структурируют текст содержательно и формально.

Ключевые слова: монография, статья, реферат, научный стиль.

Постановка проблеми. При вивченні мовленнєвих жанрів наукового функціонального стилю англійської мови бе-
руться до уваги як їх змістовні, так і формальні характеристики. Серед змістовних характеристик особливий акцент ро-
биться на велику інформативність відповідних текстів, на ясність та логічність викладу. Що ж стосується мовних особли-
востей жанрів наукового функціонального стилю, то до них відноситься використання спеціальної та книжної лексики, 
переважання нейтральних зворотів в порівнянні з експресивними, тяжіння до складних синтаксичних конструкцій та ін. 
[1, c. 187–188]. Ці риси характерні для більшості жанрів наукового функціонального стилю, проте питанню відмінностей 
одного жанру від іншого в площині наукових текстів приділяється поки ще недостатньо уваги. 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю встановлення відмінних мовних та позамовних ознак між жанра-
ми наукового стилю та описом цих ознак у мовленнєвому жанрі «монографія».

Зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями полягає у дослідженні неодно-
рідності жанрів функціонального стилю англійського наукового мовлення шляхом порівняння жанру «монографії» з жан-
рами «статті» та «реферату». Застосування одержаних результатів можливе в рамках зіставних досліджень з проблем лінг-
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вістичної генології, а також у процесі підготовки спецкурсів і спецсемінарів із функціональної стилістики англійської мови.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню загальних аспектів мовленнєвих жанрів функціонального 

наукового стилю присвячено праці таких мовознавців, як М. П. Брандес, І. В. Арнольд, М. П. Котюрової, Н. М. Разінкіної, 
В. Є. Чернявської, О. А. Баженової. Вони розглядають особливості композиційної побудови жанрів наукового мовлення, 
їх структурно-семантичні властивості, мовні та позамовні ознаки. Часткове висвітлення питання про порівняння різних 
жанрів знаходимо у дослідженні С. А. Соболєва «Особенности научного стиля изложения в немецкой лингвистической 
монографии» та А. В. Чалбишевої «Прагмалингвистический аспект речевых жанров научного стиля».

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Як бачимо, 
незважаючи на низку досліджень, питання про відмінність окремих мовленнєвих жанрів всередині наукового стилю зали-
шається актуальним. Досі невирішеним виступає це питання по відношенню до наукових текстів англійської мови, тому 
за доцільне вважаємо проаналізувати та порівняти тексти англомовних монографій, статей та рефератів.

Новизна роботи полягає в тому, що в ній виявлено основні відмінності у структурному оформленні та смислових від-
ношеннях між мовленнєвим жанром «монографія» та жанрами «стаття» і «реферат» в англійській мові, в яких поняттєвих 
і семантичних категоріях реалізуються ці відмінності.

Методологічне або загальнонаукове значення авторського доробку полягає у подальшому розвитку вчення про 
мовленнєві жанри наукового стилю англійської мови.

Викладення основного матеріалу. Науковий стиль реалізується у багатьох жанрах наукового мовлення (більш 50): 
монографія, стаття, дисертація, доповідь, тези, реферат, анотація, довідник, навчальні посібники, рецензія, відгук, патент 
та багато інших, кожен з яких володіє своїми особливостями, які справляють вельми суттєвий вплив як на композиційне, 
так і на мовне оформлення тексту, однак за думкою більшості лінгвістів наукова монографія є «головним» жанром, так як 
дозволяє повністю проаналізувати досліджувану проблему.

У статті зроблено спробу аналізу і порівняння текстів наукових монографій (monographs) з текстами інших жанрів 
наукового стилю для виявлення змістовних та структурних відмінностей між ними. Для порівняння обрано такі жанри, як 
стаття (article) та реферат (library research paper).

Статті та реферати є на теперішній час найбільш поширеними жанрами письмового повідомлення, так як саме вони задо-
вольняють потреби сучасного суспільства в отриманні актуальної, об’єктивної і вичерпуючої наукової інформації за мінімальну 
кількість часу, а наукові статті, опубліковані в ведучих міжнародних журналах, викликають найбільший науковий резонанс. 

Важливо відмітити, що тексти наукової комунікації поділяються за принципом первинності/вторинності, тобто в за-
лежності від змісту повідомлюваного наукового знання. Первинні тексти, до яких відносяться монографія та стаття, при-
значені для повідомлення первинних наукових відомостей, отриманих в процесі оригінальних наукових досліджень, які 
не спираються в композиційному плані на концепцію, представлену іншим цілим текстом. Вторинні ж наукові тексти, 
представником яких є реферат, містять кінцеві результати аналітико-синтетичної переробки первинного тексту, створе-
ного іншим автором [5, c. 39].

Незважаючи на те, що монографія і стаття належать до текстів первинного типу у межах власне академічного підсти-
лю, відмінність між ними все таки існує. Вона полягає, перш за все, у понятті та розмірі цих жанрів. Монографія – це уза-
гальнення розрізнених відомостей, отриманих в результаті накопичення певної кількості фактичної і узагальненої інфор-
мації та проведення кількох науково-дослідних робіт (праць), присвячених одній темі, що містить більше суб’єктивних 
факторів при узагальненні ніж стаття [1, c. 75]. Стаття, в свою чергу, з’являється на початковому етапі дослідження певної 
проблеми, висвітлює підходи і напрямки її дослідження. До цієї теми неодноразово повертаються, якщо вона дійсно ви-
дається актуальною і кількість статей зростає. В результаті накопичених, узагальнених і вивчених даних з’являються 
аналітичні огляди, а потім – наукові монографії.

На думку деяких дослідників, розбіжності між комунікативно-стильовими типами текстів проявляються на рівні 
вживання і частотності тих чи інших функціонально-смислових типів мовлення (опис, визначення, дефініція, пояснення, 
міркування та ін.). Зазначається, що для академічних текстів в однаковій мірі характерні аргументовані композиційно-
мовленнєві форми, вибір яких обумовлюється предметно-логічним змістом тексту та комунікативними цілями автора.

Жанри «монографія» та « наукова стаття» є достатньо неоднорідні, що зумовлено лексичними, лексико-фразеологічни-
ми, морфолого-синтаксичними одиницями. В якості прикладів наведемо фрагменти наукового тексту монографії та статті 
на загальну тему в галузі нанотехнологій. Монографія «Nanothechnology for a SustainableWorld» автора Thomas Faunce:

Photosynthesis generates carbohydrate from the carbon dioxide whose industrial production and atmospheric accumulation 
is dramatically altering our climate systems. It thus provides the primary food and energy source (in forms of ‘old photosynthesis’ 
– such as oil, coal, wood and natural gas) for human occupation of the world’s ecosystems. It also makes the oxygen we breathe 
(by using solar energy to split water) and creates the atmosphere that protects us from damaging solar irradiation. The central 
importance of photosynthesis to human and environmental sustainability is an insight that global governance systems, particularly 
those related new technology (such as nanotechnology), have not yet properly appreciated or integrated. Because of the centrality 
of photosynthesis to the sustainability of life on Earth (however we come to define that concept) it is worth briefly reviewing its key 
components [6, c. 35].

Стаття «Safe handling of nanotechnology» автора Andrew D. Maynard:
It is generally accepted that, in principle, some nanomaterials may have the potential to cause harm to people and the 

environment. But the way science is done is often ill-equipped to address novel risks associated with emerging technologies. 
Research into understanding and preventing risk often has a low priority in the competitive worlds of intellectual property, research 
funding and technology development. And yet there is much at stake in how potential nano-specific risks are understood and 
managed. Without strategic and targeted risk research, people producing and using nanomaterials could develop unanticipated 
illness arising from their exposure; public confidence in nanotechnologies could be reduced through real or perceived dangers; 
and fears of litigation may make nanotechnologies less attractive to investors and the insurance industry [7, c. 87].

У монографії переважають складнопідрядні речення. Єдине просте речення, яке тут зустрічається, розгортається за до-
помогою однорідних членів. У статті переважають прості речення з розгорнутими однорідними членами. У двох жанрах 
широко використовуються різні типи означень, а й більшість іменників мають постпозитивне (the oxygen we breathe; the 
atmosphere that protects us from damaging solar irradiation; people, producing and using nanomaterials, etc.) чи препозитивне 
(global governance systems, emerging technologies, competitive worlds, public confidence, etc.) означення. 

У монографії простежується типова для наукових текстів риса – авторська мова побудована від 1 особи множини 
(we come to define that concept), що підкреслює: нова наука створена співдружністю вчених. Експресивність обох текстів 
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виражається імпліцитними та експліцитними засобами і спрямована на об’єктивність, достовірність повідомлюваного за 
допомогою таких слів та словосполучень dramatically, there is much at stake, thе central importance of.

Стосовно лексичного складу текст монографії містить значно більше книжних слів та термінів (photosynthesis, carbon 
dioxide, to alter, ecosystem, oxygen, solar energy, irradiation, sustainability), тоді як текст статті є легшим для осмислення та 
простішим для розуміння, оскільки містить майже в однаковій кількості книжні та нейтральні слова. Книжні слова – це 
зазвичай багатоскладові запозичені слова, що мають в нейтральному стилі простіші та коротші синоніми. В обох уривках 
зустрічаються безособові форми, такі як, it is worth briefly reviewing, it is generally accepted та ін. 

Говорячи про відмінність монографії від інших жанрів наукового стилю, цікавим буде розглянути тексти-реферати, 
які значно відрізняються від текстів наукових монографій і статей хоча б тим, що реферат лише відображає основні по-
ложення і висновки першоджерела, не відтворюючи при цьому його мовних особливостей [1, c. 98]. Реферат є вторинним 
текстом, основна функція якого є інформаційно-узагальнюючою. Він представляє інформацію першоджерела в стисну-
тому, спресованому вигляді, оптимальному для її оперативного використання [5, c. 40]. Не дивлячись на логічне перетво-
рення інформації в процесі підготовки реферату, інформація залишається інваріантною, тобто її семантичні властивості 
залишаються незмінними. Згортання стає можливим завдяки аналізу, узагальненню і презентації в рефераті, перш за все, 
тих фактів, які належать до основних аспектів змісту первинного тексту [2, с. 90].

Реферати на відміну від наукових монографій чи статей, адресованих, як правило, спеціалістам в даній області, роз-
раховані на найширше коло читачів, які можуть не володіти термінологією даної науки в повному об’ємі і не мати необ-
хідних довідкових видань, в яких дається дефініція того чи іншого терміну. З огляду на це реферати вельми однорідні в 
мовному плані, загальнонаукова і загальновживана лексика є найбільш нейтральною, а емоційний компонент, що прояв-
ляється в інших різновидах даного функціонального стилю, відсутній. Для підтвердження розглянемо фрагмент з рефера-
ту, присвяченому електронній торгівлі: 

The Internet as a technological platform is to financial transaction what money as a common medium of exchange is to the 
economy. To get an idea of the convenience made possible by e-banking, just consider the role of money in economic transactions. 
Some features of the convenience of e-banking are already here while more aspects can be expected.The beauty of Internet banking 
lies in its low cost, convenience and availability. The commercial use of the 128-bit encryption opens the way for secure on-
line financial transaction. The integrated technology enables banks and financial companies to offer services with the following 
qualities: 24-hour, seven-days-a-week availability, convenience, fast delivery, customer focus and personal service. Banks can 
reduce the time taken to approve mortgage application from weeks to hours.

Цій уривок містить здебільшого прості речення; дієслова вживаються в формі 3-ї особи теперішнього часу зі зна-
ченням постійної (позачасової) дії (lies, opens, enables, reduce); лексика нейтральна, зрозуміла для пересічного читача. Ці 
засоби допомагають виразити узагальнено-абстрактний характер повідомлюваного.

Відміною між монографіями та рефератами є їх змістовно-смислова організація. Монографія, яка розглядається як 
процес становлення певної теорії, концепції, точки зору, відображає структуру пізнавальної діяльності суб’єкта науки в 
такій послідовності когнітивних фаз: проблемна ситуація/проблема – гіпотеза – доказ гіпотези – висновок. Така структура 
розглядається як інваріантна модель формування наукового знання. Монографія, як результат наукового мислення, являє 
собою триєдність відомого старого знання, нового авторського та передбаченого знання. Реферат, об’єктом вивчення 
якого є інший текст з готовим результатом наукового пізнання, відображає не тільки творчий процес формування нового 
знання, але і чужий первинний зміст, поєднаний в тій чи іншій мірі з його інтерпретацією на основі знань автором, що 
відтворює текст. Великий вплив на змістовно-тематичну організацію реферату справляє абсолютна інтертекстуальна за-
лежність від первинної системи. Це обумовлює і особливий характер співвідношення новизни і наступництва, «свого» і 
«чужого» як складових того наукового знання, яке втілюється в рефераті [5, с. 40–41.]

Головні висновки. Отже, висновками аналізу та порівняння текстів англомовних монографій з текстами статей та 
рефератів є:

– тексти монографій та статей, що є первинними науковими текстами та належать до власне академічного підстилю, 
відрізняються черговістю свого створення, що, в свою чергу, обумовлює мовне вираження кожного з них. Так, стаття 
з’являється на початковому етапі дослідження якоїсь проблеми, потім з часом доповнюється та розвивається, в той час, 
як монографія є часто кінцевим продуктом проведеного дослідження. Як наслідок, у монографіях спостерігається значно 
більший відсоток термінологічних та книжних слів, ніж у статті, тоді як у лексиці статті переважають загальнонаукові та 
загальнолітературні слова;

– набагато більше відмінних рис простежується між монографією та рефератом, оскільки останній є вторинним науко-
вим текстом, створеним на основі первинного. Його тема та змістовно-смислова організація обумовлені темою та змістом 
реферованого джерела інформації. Так як реферат створюється для широкого кола читачів, його лексичне оформлення 
представлено здебільшого в нейтральному варіанті, синтаксична структура тяжіє до використання простих речень.

Перспективи використання результатів дослідження. Результати цього дослідження можуть бути використані у 
подальшій роботі над темою «Лінгвопрагматичні параметри мовленнєвого жанру «монографія» в англійській мові».
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ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ФЕМІННОМУ МОВЛЕННІ  
(НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ  

ЩОТИЖНЕВОГО ВИДАННЯ «DIE ZEIT»)

Розглядаються особливості вживання фразеологічних одиниць у одногендерних фемінних німецькомовних газет-
них статтях щотижневого видання «Die Zeit».

У результаті аналізу виявлено, що жінки схильні частіше вживати ФО, які відображають поняття влади та 
сили, а також надають перевагу субституції та експансії у процесі модифікування ФО.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, гендер, модифікація, газетна стаття.

peculiaritieS Of uSage Of phraSeOlOgical uNitS iN ONe-geNdered feMale Speech 
(BASED ON THE MATERIAL OF GERMAN NEWSPAPER ARTICLES OF WEEKLy «DIE ZEIT»)

The article deals with gender aspect and its peculiarities in usage of phraseological units in German newspaper articles 
of weekly «Die Zeit». Current linguistics is characterized by intensified development of new branches (among them gender 
linguistics), which is connected with the change of scientific paradigm and increased attention towards a person and every-
thing related to him/her. So that gender aspect becomes more significance not only in appreciation of processes of social 
functioning und development but also in analysis of language phenomena. Though gender aspect of PU was investigated by 
a lot of scientists but it isn’t studied sufficiently. The aim of the article is to analyze the use of the PU chosen by the method of 
sampling procedure out of the modern German newspaper «Die Zeit» (between 2013 and 2015) by female. 

The research is based on the analysis of quantitative characteristics of the use of PU by female, the revealing of the most 
frequent PU in the German newspaper «Die Zeit» used by women, the research of semantic features of the present PU and 
finally the characteristics of female modifications of PU in German newspaper articles.

The analysis revealed that female speakers tend to use PU that describe notions of power and force and prefer substitution 
and expansion in process of modification of PU. 

Key words: phraseological unit, gender, modification, newspaper article.

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ОДНОГЕНДЕРНОЙ ФЕМИННОЙ 
РЕЧИ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТНЫХ СТАТЕЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ИЗДАНИЯ «DIE ZEIT»)

Рассматриваются особенности употребления фразеологических единиц в одногендерных феминных немецкоя-
зычных газетных статьях еженедельного издания «Die Zeit».

В результате анализа выявлено, что женщины склонны чаще использовать ФЕ, которые отображают понятия 
власти и силы, а также предпочитают субституцию и экспансию в процессе модифицирования ФЕ.

Ключевые слова: фразеологическая единица, гендер, модификация, газетная статья.

У сучасній лінгвістиці спостерігається стрімкий розвиток нових напрямів, що пояснюється зміною наукової парадигми 
та переходом від структуралістичних до антропоцентричних принципів наукового пізнання. А гендерний аспект набуває 
все більшої значущості не лише в оцінці процесів суспільного функціонування та розвитку, але й в аналізі мовних явищ. 

У лінгвістичний обіг термін «гендер» увійшов дещо пізніше, ніж у інші гуманітарні науки. Відмінність понять «стать» 
і «гендер» була запроваджена представниками Західної феміністичної думки та розуміє стать як сукупність біологічних 
характеристик, які протиставляються культурним характеристикам (гендеру). Щоправда, обидва поняття тісно пов’язані, 
а вивчення гендеру тісно переплітається з вивченням різностатевої комунікативної взаємодії та є водночас вивченням осо-
бистості. «Гендер – це свого роду міждисциплінарна інтрига, в якій переплітається низка наук про людину, про її не тільки 
біологічну, але й соціально та культурно зумовлену специфіку, інтригу як сукупність обставин, подій та дій, в центрі яких 
знаходиться людина, особистість, індивід» [7, с. 6].

Комунікативна поведінка представників різної статі розглядається крізь призму стереотипів, які відіграють регулю-
ючу роль у суспільстві [9, с. 474] та вказують на відмінності представників однієї статі від представників іншої, що зна-
ходить своє відображення і у мові. Так, «мова жінок» вважається відхиленням від норми (імпліцитно маскулінної мови), 
причому це відхилення трактується негативно. Р. Лакофф вжила термін «дефіцитна модель», згідно з якою жінки зі своїми 
комунікативними характеристиками не могли займати владних посад та брати на себе відповідальність [9, с. 454]. Проте 
феміністи зазначали, що жінки не є природно слабкими, а їх мова недосконалою: їх просто соціалізували у «жіночі» типи 
поведінки, щоб утримувати у підвладній позиції. Проте для того, щоб жінкам самоствердитися, їм необхідно виробити 
альтернативну та кращу модель комунікативної поведінки [9, с. 454].

У фразеології, яка тісно пов’язана з процесами стереотипізації у суспільстві, велика увага приділяється дослідженню 
гендерномаркованих фразеологічних одиниць (далі ФО) [2; 4], які, власне, характеризують якості, моделі поведінки і т.п. 
різних гендерів. Проте питання, в чому полягають відмінності у вживанні ФО представниками різних гендерів залишаєть-
ся недостатньо вивченим, що і зумовило актуальність нашого дослідження.

Метою ж дослідження є аналіз особливостей вживання жінками ФО, зафіксованих в одногендерних газетних статтях 
(об’єкт дослідження), відібраних методом суцільної вибірки з німецькомовного щотижневого газетного видання «Die 
Zeit» (випуски 2013–2015 рр.) [10; 11; 12] (матеріал дослідження).

Досягнення мети можливо за умови виконання таких завдань:
1) Визначення кількісних характеристик вживання ФО представниками жіночої статі на матеріалі газетних статей.
2) Виявлення найчастотніших ФО серед досліджуваних. 
3) Дослідження семантики вживаних жінками ФО.
4) Характеристика «жіночих» видозмін та модифікацій ФО у газетних одногендерних статтях. 
У результаті дослідження виявлено, що у 140 статтях (близько 159600 слововживань) щотижневої газети «Die Zeit» 

за 2013-2015 рр. зафіксовано 455 окремих фразеологічних одиниць (далі ФО), вжитих 850 разів (фразеологічні вживання 
(далі ФВ)). Середня частота вживання жінками однієї і тієї ж ФО складає приблизно 2 рази (850 ФВ на 455 ФО). Але 
зрозуміло, що у досліджуваних газетних статтях спостерігається різна частота вживання окремих ФО жінками. Так, 65 
ФО (14% від загальної кількості) виявилися високочастотними (напр., «auf den ersten Blick», «Lust haben», «eine Rolle 
spielen»), серед яких такі ФО, як «vor allem» (53 ФВ), «es geht um etw.» (43 ФВ) та «am Ende» (25 ФВ) можна віднести до 
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гіперчастотних, оскільки частота їх вживання більше, ніж у десять разів перевищує середню, тобто можна стверджувати, 
що саме ці ФО є характерними для одногендерних фемінних газетних статей. Із середньою частотністю (2 рази) вжива-
ються 63 ФО (14%) (напр., «sich lustig machen», «etw. in Worte fassen»). Решта 327 ФО (близько 72%) мають низьку частоту 
вживання (напр., «in Betrieb sein», «den Weg ebnen»), тобто вживаються одноразово.

За структурно-семантичними характеристиками високочастотні ФО, вживані жінками, є переважно фразеологічними 
єдностями (40 ФО (62%)) (напр., «j-n, etw. in Kauf nehmen», «Wert auf etw. legen»). Значно рідше вживаються так звані 
мовні (рутинні) шаблони (24 ФО (37%)) (напр., «im Gegenteil», «immer wieder»). Найменше зафіксовано фразеологічних 
сполучень (1 ФО (2%) (напр., «aus den richtigen Gründen», яку ми розглядаємо як модифіковану від зафіксованої у слов-
нику «aus naheligenden Gründen»)). Нами взагалі не виявлено фразеологічних виразів. Результати є цілком очікуваними, 
зважаючи на специфіку німецької фразеології, де домінантними у вживанні є фразеологічні єдності (відповідно до струк-
турно-семантичної класифікації І. І. Чернишової).

Якщо ж розглянути, ФО якої тематики найчастіше вживаються жінками, то помітно, що 67% (570) ФВ належать ФО, 
які можна поділити на кілька умовних тематичних груп, оскільки решту 33% (280) складають ФВ фразеологічних оди-
ниць, які не піддаються поділу на тематичні групи, на кшталт «am Ende», «vor allem», «es geht», «auf einmal» та ін., які 
перетворилися на рутинні шаблони, вживаються часто (див. вище) та є притаманними мові газетного тексту. Серед умов-
но виділених тематичних груп ФО найчисленнішою за кількістю ФВ (найуживанішою) є група, що співвідноситься з по-
няттями «Влада та сила» (191 ФВ (23%) (напр., «in der Lage sein», «Einfluss haben», «j-n, etw. im Griff haben»). Наступними 
за чисельністю ФВ є групи, пов’язані з «Емоціями, почуттями» (120 ФВ (24%)) (напр., «einen Eindruck machen», «es tut j-m 
leid», «fix und fertig sein), «Розумовими процесами» (100 ФВ (12%)), (напр., «keine Ahnung haben», «nichts am Hut haben», 
«sich keine Gedanken machen»), «Діяльністю та рухом» (96 ФВ (11%)) (напр., «in Betrieb sein», «auf die Suche gehen», 
«es eilig haben»)). Найменша кількість ФВ припадає на тематичну групу «Комунікація» (63 ФВ (7%)) (напр., «kein Wort 
verlieren», «ins Gespräch kommen», «zur Diskussion stehen»). Отже, жінки у мовленні надають перевагу ФО, що співвідно-
сяться з поняттями сили та влади, відсуваючи у своїй комунікації стереотипно приписані їм «емоційні та чуттєві» ФО на 
другий щабель, що може свідчити про прагнення до комунікативно-фразеологічної рівності з представникам протилежної 
статі, а також специфіку публіцистичного стилю.

Окрім того, зафіксовано 527 випадків (майже 62 % від усієї кількості ФВ) видозмін та модифікацій. Результати аналізу 
відображені в таблиці 1 (див. ТАБЛ. 1).

Таблиця 1
«Жіночі» видозміни та модифікації ФО у газетних одногендерних статтях

№ 
за/п

Тип модифі-
кації

К-сть  
випадків Найчастотніша видозміна Приклади

1. Субституція 256 (49%) Зміна дієслова (121 ФВ (47%)) «unter Strafe stehen 
(сл.: stellen»), «zur Sache gehen (сл.: kommen»

2. Експансія 201 (38%) Розширення моделі прикметником / 
прислівником (59 ФВ (29%))

«großes Glück haben, 
«die politische Bühne betreten»

3. Еліпс 68 (13%) Опускання артикля (20 ФВ (29%))
«Entscheidung treffen 
(сл.: eine …)», «auf die Suche nach etw. 
(сл.: gehen)»

4. Контамінація 2 (1%) Поєднання двох ФО «auf einen Streich und vor aller Augen», «in Tat 
und Wahrheit»

Отже, як свідчать дані таблиці, найпомітнішими змінами у структурі фемінних ФВ є процеси субституції (заміни на-
явних компонентів іншими: синонімічними чи схожими за значенням) та експансії (розширення моделі ФВ введенням 
нових додаткових компонентів). При першому прийомі найчастіше замінюються дієслова, а при другому вводяться при-
кметники/прислівники. Значно рідше вдаються жінки у своєму мовленні до еліптичних прийомів модифікування (найчас-
тіше опускаючи артиклі) та майже не застосовують контамінації (поєднання кількох (в даному випадку двох) ФО в одній). 

Отже, результати дослідження показали, що жінки схильні до частого вживання ФО, що відображають поняття сили 
та влади, та надають перевагу субституції та експансії у процесі модифікування ФО, при цьому найчастіше замінюють 
дієслова, розширюють модель ФО прикметниками/прислівниками та опускають артиклі.

Отже, можна попередньо припустити, що існують певні особливості вживання ФО жінками-авторами та комунікантами 
у газетних статтях, які полягають не лише у кількісних характеристиках, але й змістових особливостях та модифікаціях.

Перспективу подальших досліджень вбачаємо в порівняльному аналізі особливостей вживання ФО представниками 
різних статей як у одно-, так і у різногендерних статтях. 
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СТАТУС МІФОНІМУ CTHULHU У ПОВІСТІ ГОВАРДА ФІЛЛІПЛСА ЛАВКРАФТА  
«THE CALL OF CTHULHU»

У статті показані особливості функціонування специфічного ономастикону на позначення міфічних явищ у по-
вісті Говарда Філліпса Лавкрафта «The Call of Cthulhu». У центрі уваги знаходиться визначення положення цен-
трального оніму твору, а саме «Cthulhu», що відіграє одну з основних ролей у побудові текстового ономастичного 
простору. Автор розглядає питання співвіднесення такої власної назви з окремими підвидами міфонімів. 

Ключові слова: власні назви, ономастикон, міфоніми, теоніми, демонологія.

StatuS Of Myth prOper NaMe cthulhu iN the ShOrt StOry Of hOWard phillipS lOVecraft 
«THE CALL OF CTHULHU»

This article shows peculiarities of functioning of specific onomastics, which is referred to the particular myth phenomena 
in the short story of American writer, journalist and poet Howard Phillips Lovecraft «The Call of Cthulhu». Onomastic is 
shown as a separate area of linguistic researches, which studies proper names, investigated in detail in works of different na-
tive and foreign scientists. Proper names function as a specific sign system that reacts on the changes in society and in nature, 
being the holder of the history and archeological memorials. In the centre of this research author possesses the status of the 
main proper name of this composition, namely «Cthulhu», as the name of pivotal creature in the story. This ononym plays 
one of the most important roles in the formation process of inner text onomastics space. Author concentrates her attention on 
the question of correlation of such proper name with separate subtypes of myth onomastics, defining its status between such 
proper names as myth antroponyms, myth zoonyms, teonyms and demonological proper names. 

СТАТУС МИФОНИМА CTHULHU В ПОВЕСТИ ГОВАРДА ФИЛЛИПСА ЛАВКРАФТА «THE CALL OF 
CTHULHU»

В статье показаны особенности функционирования специфического ономастикона для обозначения мифических 
явлений в повести Говарда Филлипса Лавкрафта «The Call of Cthulhu». В центре внимания находися определение 
положения центрального онима произведения, а именно «Cthulhu», который играет одну из основних ролей в по-
строении текстового ономастического пространства. Автор рассматривает вопрос соотношения такого имени 
собственного с отдельными подвидами мифонимов. 

Ключевые слова: имена собственные, ономастикон, мифонимы, теонимы, демонология. 

Постановка проблеми. Питання ономастики завжди привертали увагу вчених і визнаються достатньо актуальними на 
сьогоднішній день. Ономастика – розділ мовознавства, що займається вивченням власних імен, які детально досліджуєть-
ся в роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних лінгвістів. Виокремлення спеціальних ономастичних проблем із загально-
го кола лінгвістичних виправдано положенням власних назв у мові, що визначає актуальність нашого дослідження, адже 
користуючись мовою, люди щоденно використовують власні назви (далі ВН).

Ономастичні реалії функціонують як особлива знакова підсистема, що є предметом сучасних лінгвістичних дослі-
джень. ВН реагують на зміни, що відбуваються в природі та суспільстві, тому власні імена можуть слугувати хронологіза-
торами текстів, а також історичних та археологічних пам’яток, тобто виступати в ролі номінативних одиниць предметів та 
явищ дійсності. Через особливу консервативність ВН переживають епоху, в яку вони були створені, зберігаючи свідчення 
більш давнього стану мови, та містять значну мовну та позамовну інформацію, отримати яку можна лише лінгвістичними 
методами через безпосередній зв’язок з іншими гуманітарними науками, пов’язаними з дослідженням онімів [2, с. 422]. 

Предметом даного дослідження є особливий вид онімів – міфоніми, або імена вигаданих об’єктів (героїв, божеств, де-
монічних персонажів та ін.) будь-якої сфери ономастичного простору в міфах, епосах, легендах, казках тощо. Такі власні 
назви виступають контрастною групою до реаліонімів, які іменують об’єкти та явища реальної дійсності в будь-якій сфері 
ономастичного простору. В центрі уваги нашого дослідження знаходяться міфоніми у повісті Говарда Філліпса Лавкрафта 
«Поклик Ктулху» («The Call of Cthulhu»), а особливо власне міфонім Cthulhu. Метою дослідження є надання комплексної 
характеристики та визначення статусу міфоніму Cthulhu. 

Спірним є питання виокремлення міфічних імен у художніх творах, які зовсім не претендують на достовірність, про-
те позиціонуються з сюжетної точки зору саме як імена міфічних створінь. Типовим прикладом у такому випадку може 
слугувати твір американського письменника та журналіста Говарда Філліпса Лавкрафта «Поклик Ктулху». Даний твір є 
містичною повістю, що складається з трьох сюжетно зв’язаних частин. Основна сюжетна лінія концентрується на розлі-
дуваннях, пов’язаних з культом божества Ктулху (Cthulhu).

ВН Cthulhu у творі об’ємом у 19 сторінок зустрічається 24 рази. Так англійською мовою Г. Лавкрафт використовує 
наступні комбінації або ж окремі слова з даним онімом: great Cthulhu (використовується 5 разів), Cthulhu Cult (3 рази), 
great priest Cthulhu (1 раз), mighty Cthulhu (1 раз), dead Cthulhu’s dream (1 раз), dreaded Cthulhu (1 раз), теонім Cthulhu без 
додаткових епітетів (5 разів). В комбінаціях на вигаданій мові зустрічаються такі приклади: Cthulhu fhtagn (3 рази) без 
перекладу на англійську мову; та речення «Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn» (2 рази) із перекладом на 
англійську «In his house at R’lyeh dead Cthulhu waits dreaming» (2 рази відповідно) [4].

На нашу думку, неможливо однозначно стверджувати, що міфоніми є виключно об’єктами вигадки. Стає зрозумілим, 
що тлумачення поняття «вигадки» подається з точки зору співвіднесення з реальною дійсністю для тих, для кого саме ці 
«міфи» були створені. Об’єктивна реальність так тісно переплетена у свідомості із суб’єктивною, що неможливо супер-
ечити тому факту, що суб’єктивні уявлення, котрі також можна визначити як вигадані, є фактором, який відрізняє одну 
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людину від іншої, а також людську істоту від інших форм життя. В той же час, досвід сучасної науки (в широкому розу-
мінні слова) не дозволяє нам охарактеризувати вимисел як дещо безсумнівно неіснуюче [1, с. 70].

Міфічні власні назви діляться на декілька основних підвидів. Однією з найросповсюдженіших груп є міфоантропо-
німи – імена людей у міфах, казках, які можна уявити як реально існуючих людей (наприклад, Odysseus). На контрасті з 
ними виступають міфоперсоніми – імена персонажів міфів, казок (наприклад, Areadna). Наступними групами є міфотопо-
німи – географічні об’єкти (Atlantis), міфозооніми – імена тварин (Asrai), міфофітоніми – назви рослин (oak Proskurin), та 
теоніми – імена божеств у будь-якому пантеоні (Zeus) [3, с. 13–14].

Ім’я Cthulhu з одного боку належить виключно вигаданому персонажу, а з іншого подається в творі як теонім, або ім’я 
божества, навколо якого створено цілий культ. 

Проте, статус імені Cthulhu як теоніму також може бути неоднозначним. Якщо трактувати образ Cthulhu як персонаж 
демонічний, то така власна назва перестає бути теонімом. Так автор надає опис статуетки, в якій відображено образ Ктул-
ху, який важко назвати «божественним» (в класичному розумінні цього поняття): 

«Above these apparent hieroglyphics was a figure of evident pictorial intent, though its impressionistic execution forbade a 
very clear idea of its nature. It seemed to be a sort of monster, or symbol representing a monster, of a form which only a diseased 
fancy could conceive. If I say that my somewhat extravagant imagination yielded simultaneous pictures of an octopus, a dragon, 
and a human caricature, I shall not be unfaithful to the spirit of the thing. A pulpy, tentacled head surmounted a grotesque and 
scaly body with rudimentary wings; but it was the general outline of the whole which made it most shockingly frightful. Behind the 
figure was a vague suggestions of a Cyclopean architectural background» [4, с. 3]. 

Судячи з опису, автор представляє створіння як монстра, який одночасно нагадує восьминога, дракона і пародію на 
людську істоту, об’єднуючи в собі тварину, міфічну істоту і людину. Постає питання, чи може комбінація зооніму, міфо-
німу та антропоніму в кінцевому результаті стати теонімом? Чи можливо, що мається на увазі не божественна сутність, а, 
наприклад, демонічна? Адже, демонологія відображає уявлення народу про видумані, нереальні, втілені в яскраві, експре-
сивні образи персонажів нечистої сили, котрі створюють фон «чужого» простору, як в географічному, так і сакральному 
змісті. Саме така ніша вигаданих персонажів володіє яскраво вираженою спадковістю: більшість лексичних одиниць, 
вибраних для позначення нечистої сили, наприклад, в казках, вибираються народом і залишаються в своєму первинному 
вигляді [1, с. 70]. Проте, ім’я Cthulhu не є народним. Воно було вибрано саме автором повісті Говардом Лавкрафтом і є 
породженням виключно його фантазії та персональним вибором. 

З іншого боку, при згадуванні Cthulhu, у пересічної людини, навіть незнайомої з твором «The Call of Cthulhu», цей онім 
асоціюється у першу чергу з «восьминогоподібною» істотою. А це може привести до висновку, що природа цієї власної 
назви може бути міфозоологічною, базуючись на уявлення про доісторичні реліктові істоти.

Тобто, сам образ поєднує в собі реально-тваринне, міфічне та реально-людське, знаходячись на межі божественного 
та демонічного. З точки зору прихильників «Культу Ктулху» у творі, саме Cthulhu є теонімічним, тобто божественним. 
Поняття «Cthulhu Cult» в творі навіть виділяється великим літерами для підкреслення його важливості для сюжетної лінії.

 З точки зори антагоністів такого культу, цей образ є виключно демонічним втіленням, як істоти, що одного дня про-
кинеться з-під землі під глибоким морем і захопить світ: 

«This was that cult, and the prisoners said it had always existed and always would exist, hidden in distantwastes and dark 
places all over the world until the time when the great priest Cthulhu, from his dark house in the mighty city of R’lyeh under the 
waters, should rise and bring the earth again beneath his sway» [4, с. 8].

Або такий опис зовнішнього вигляду істоти, яку надає автор, звертаючи увагу на те, що дану сутність надзвичайно 
важко описати словами, знайомими людям:

«The odour rising from the newly opened depths was intolerable, and at length the quick-eared Hawkins thought he heard a 
nasty, slopping sound down there. Everyone listened, and everyone was listening still when It lumbered slobberingly into sight 
and gropingly squeezed Its gelatinous green immensity through the black doorway into the tainted outside air of that poison city 
of madness... The Thing cannot be described – there is no language for such abysms of shrieking and immemorial lunacy, such 
eldritch contradictions of all matter, force, and cosmic order. A mountain walked or stumbled. God! What wonder that across the 
earth a great architect went mad, and poor Wilcox raved with fever in that telepathic instant? The Thing of the idols, the green, 
sticky spawn of the stars, had awaked to claim his own» [4, с. 18].

 Таким чином, неможливо точно віднести онім Cthulhu ні до теонімів (для прихильників культу), ні до міфозоонімів 
(для широкого загалу, що асоціює власну назву Cthulhu в першу чергу з восьминогом), ні до жодної іншого конкретного 
підвиду міфонімів, а скоріше можливо його трактувати як ім’я носія міфічної сутності.

Отже, можна зробити висновок, що статус власної назви Cthulhu є досить спірним як у творі Г. Лавкрафта, так і поза 
ним. З одного боку, в тексті демонструється божественне начало істоти, що носить таке власне ім’я, автоматично вклю-
чаючи такий онім в такий специфічний підвид міфонімів як теоніми. З іншого боку, ім’я Cthulhu асоціюється з демоніч-
ним явищем через детальні та суперечливі описи, які надаються істоті-носію такого імені, що співвідносить даний онім 
з такою фантастичною системою уявлень про світ як демонологія. Це автоматично позбавляє ім’я теонімічного статусу 
та виводить у ранг демонічного. Проте, перша асоціація, яка виникає у людини знайомої з твором «The Call of Cthulhu» 
поверхнево, або незнайомої зовсім – це істота, яка в першу чергу схожа на восьминога. Це дає змогу включити ім’я носія 
власної назви Cthulhu в підвид міфоозонімів. На нашу думку, найдоцільніше буде присвоїти такій власній назві статус 
імені носія міфічної сутності, що знаходиться поза межами загальноприйнятих класифікацій міфонімів.
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PECULIARITIES OF THE CULTURAL CONSTITUENT  
OF PROFESSIONAL TERMINOLOGY IN THE INTERNET MEDIA DISCOURSE

The article reveals peculiarities of representation of the language picture of the world in the cultural constituent of 
professional terminology, both official and unofficial, in contemporary Internet media discourse. In particular, the article is 
dedicated to sports, originating from and popular in English-speaking countries – baseball and cricket. The research is car-
ried out on the assumption that unofficial sports terminology can be a productive object of study, since on the one hand, it is 
often the part of official terminology side by side with traditional terms, and on the other hand, it arises as the product of a 
particular perception of reality and associative thinking of English-speaking cultural communities. Hence, in the article, the 
words and expressions among baseball and cricket terminology containing significant cultural constituents in their meaning 
are distinguished; the cultural constituent of professional baseball and cricket terminology is analyzed; the peculiarities of its 
use in contemporary English-speaking sectors of the Internet media discourse are determined. The article contributes to the 
field of linguistic analysis of the traditional language use for certain culture phenomena, as well as to studying of the pecu-
liarities of the use of cultural concepts in contemporary discursive practices and the cultural specificity of certain groups of 
linguistic units in various types of discourse. 

Key words: language picture of the world, professional terminology, cultural constituent, Internet media discourse.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ІНТЕР-
НЕТ-МЕДІА ДИСКУРСІ

У статті йдеться про вплив національно-мовної картини світу на формування культурної складової професійної 
термінології традиційних для англомовних культур спортивних ігор. Дослідження проведено в розрізі вивчення осо-
бливостей відображення культурної специфіки мовних одиниць в сучасних дискурсивних практиках, зокрема здій-
снено аналіз культурної складової професійної термінології бейсболу та крикету, а також визначено специфіку її 
відображення в англомовному інтернет-медіа дискурсі. 

Ключові слова: мовна картина світу, професійна термінологія, культурна складова, інтернет-медіа дискурс.

ОСОБЕННОСТИ ОТОБРАЖЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕРМИ-
НОЛОГИИ В ИНТЕРНЕТ-МЕДИА ДИСКУРСЕ

В статье речь идет о влиянии национально-языковой картины мира на формирование культурной составля-
ющей профессиональной терминологии традиционных для англоговорящих культур спортивних игр. Исследование 
проведено в разрезе изучения особенностей отображения культурной специфики языковых единиц в современных 
дискурсивных практиках, в частности проанализирована культурная составляющая профессиональной терминоло-
гии бейсбола и крикета, а также определена специфика ее отображения в англоязычном интернет-медиа дискурсе.

Ключевые слова: языковая картина мира, профессиональная терминология, культурная составляющая, интер-
нет-медиа дискурс.

1. Introduction. A particular language picture of the world thoroughly reflects various aspects of a specific culture, and sports 
have always been an important element of the majority of the world’s cultures. According to G. Jarvie, the correlation between 
sports and culture lies «in the values, ceremonies and way of life characteristic of a given group and the place of sports within that 
way of life»; a researcher has traditionally been encouraged «to consider the meanings, symbols, rituals and power relations at play 
within any particular cultural setting» [5, p. 5]. That is a general approach to studying the correlation between sports and cultures. 
In particular, the kinds of sports, which are the products of specific cultures, bear more cultural significance, especially in linguistic 
units and discursive practices, peculiar and traditional to this or that kind of sports. Among them, baseball could be defined as the 
product of American culture, cricket – the product of British culture, ice hockey – Canadian culture etc., and consequently the 
language of a sport, and its terminology in particular, is sure to have a vast number of linguistic units with constituents that reflect 
peculiarities of a respective culture.

The aim of this article can be defined as the analysis of the representation of the language picture of the world in the cultural 
constituent of professional terminology, both official and unofficial, in contemporary Internet media discourse. In particular, the 
article is dedicated to traditional sports in English-speaking countries – baseball and cricket. The main objectives of the article 
are: to distinguish words and expressions among baseball and cricket terminology containing significant cultural constituents in 
their meaning; to analyze the cultural constituent of official and unofficial baseball and cricket terms; determine the peculiarities 
of the use of the above mentioned linguistic units in contemporary Internet media discourse. We presume that unofficial sports 
terminology can be an interesting and productive object of study, since on the one hand, it is often the part of official terminology 
found side by side with the traditional terms, and on the other hand, it arises as the product of a particular perception of reality and 
associative thinking of English-speaking cultural communities.

2. Cultural and psychological background of the research. The specific ways of embodiment of a conceptual picture of the 
world in the language are greatly influenced by the psychological peculiarities of collective consciousness. These peculiarities find 
realization in:

• individual mentality, proper to a certain community, which determines behavioral patterns of the community members and is 
a foundation of social life and activities;

• the system of guidelines, values and beliefs, which are conventional in a certain community;
• the properties of individual character, world-view, thinking and language, which correlate with the correspondences proper to 

the whole community, just as the specific correlates inter-dependently with the general [2, p. 7–13].
The above mentioned psychological peculiarities influence the development of the cultural constituent of a vast range of 

linguistic units in various language subsystems. It reflects the system of fundamental images of the community’s concept of the 
surrounding world and its place in this world.

V. Krasnykh mentions that the cultural constituent develops in the process of an individual’s socialization, it is a part of the cul-
tural competence of a language user and determines the peculiarities of communication proper to a certain community. The cultural 
constituent of linguistic units at the same time reflects and determines the peculiarities of the collective consciousness, the language 
content of individual consciousness and the implementation of the mentioned peculiarities in the process of communication [1, p. 42].

© О. С. Комар, 2016
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Z. Kovecses argues that «much of our understanding of the world comes through the frames we have associated with our 
categories. The frames constitute a huge and complex system of knowledge about the world. The frames that we use are not only 
cognitive in nature but also cultural constructs» [3, p. 69]. Moreover, «frames are shared cultural products. Smaller or larger groups 
of people may share a large number of frames, or cultural/cognitive models. When this happens, we can define culture as a set of 
shared understandings embodied in cultural/cognitive models.» [same reference, p. 78]. Hence, it might be presumed that tradi-
tional sports, being important cultural products, could enter or even construct frames significant for a specific culture. The particular 
ways the frames are shared within a culture could be found in, for instance, contemporary Internet media discourse as a quick and 
convenient way not only to circulate information and disseminate knowledge, but also to receive feedback from the speakers oper-
ating with the respective «cultural/cognitive models». 

Given the above, we assume that professional terms and expressions, immanent to the traditional sports in English-speaking 
cultures, both official and unofficial, might reflect a wide range of connotative aspects through their cultural constituent and that 
fact could make these linguistic units important markers of the respective cultures.

3. Research proper. The cultural constituent of baseball terms and expressions has become vividly apparent in idiomatic unof-
ficial terminology, which is actively used not only by players, coaches and commentators of baseball games, but also by a number 
of other actors in various discursive practices. Thus, with the lack of awareness of the cultural connotation, the concept «Golden 
sombrero» can be apprehended neutrally or even positively due to traditionally positive attitude to the attributive «golden» in the 
majority of cultural traditions. On the contrary, in baseball a player is said to «receive/wear a golden sombrero» when he is struck 
out by the pitcher four times in a single game, which is an extremely poor individual performance [15]. The term is pejorative and 
it is used to indicate the situation when a player is struck out three times in a game; it derives its meaning from the jocular use of 
another sports term – «Hat-trick». 

(1) Two of the five players projected for the most stolen bases in the major leagues this season went 0-for-4 with four strikeouts 
in their season openers Monday, the famed golden sombrero [12].

On the other hand, the player who hits the ball well and scores a lot of points for the team with his bat is often referred to as a 
«slugger» or «heavy hitter». 

(2) The main reason Detroit Tigers slugger Victor Martinez is not a huge risk, but his more celebrated teammate, Miguel Ca-
brera, is comes down to draft-day value and overall status [14].

The latter concepts are widely used in business and political discourse, meaning the leaders who make the most for business/
political organizations or have a lot of power and influence. 

(3) Political heavy hitters skip budget debate contributions! [13]
(4) Steve W. Martin is the founder of the Heavy Hitter sales philosophy [10]. 
Besides, these concepts are often used in various types of everyday discourse, however mainly referring to baseball as a game, 

its traditions and players, for instance the U.S. McDonald’s slugger series and food names with the component slugger – Home run 
slugger sub, Sluggers’ strawberry slushies etc.

The cultural constituent of the number of cricket terms is universal in its character, though the specificity of the English lan-
guage picture of the world adds peculiar colouring to it. Thus, pyjamas, featherbed, coffin make reference to the universal associa-
tion of semblance of objects or actions. The majority of cricket terms have derived from the general language, passing different 
ways to become the part of official terminology.

One of the terms with the cultural constituent derived from the general language is «maiden» – an over in which no run is 
scored off the bat, nor from a wide or no-ball [8]. The cultural constituent is connected with the concept «Virginity» in the meaning 
«purity, sanctity». Before the beginning of the 20-th century there used to be a popular best men’s joke at weddings about «bowling 
a maiden over», which acquired somewhat vulgar meaning in time, where cultural connotation, based on pun, presumably leads its 
traces to the cricket origin [4]. 

(5) Thus, it was seen as almost a triumph when a maiden was sent down [11].
However, in contemporary sports Internet discourse lexeme «maiden» is mainly used in the meaning «first of its kind»; the 

same meaning is proper to other types of discourse.
(6) It was Brathwaite’s second century in the last three Tests, after his maiden Test hundred against New Zealand in Port-of-

Spain in June [7].
(7) Members are making their maiden speeches – nervous as they must feel – without a note [6].
A number of cricket terms with the cultural constituent, which derived from general language, are exclusively used in the sports 

Internet discourse. The following examples represent certain shades of meaning in sports discourse while in other types of it their 
cultural constituent either becomes unimportant or is overshadowed by a different shade of meaning. Among them is «featherbed» 
– a pitch of gentle pace and predictable bounce on which batting is easy [9]. Cultural constituent is based on the aspect, opposite in 
meaning to the one described above. Moreover, it should be mentioned that in political and economic discourse (9) the verb «to feath-
erbed» is used to express the meaning «to provide somebody with advantages, making comfortable by favourable treatment» [4].

(8) The hosts do not have a Muttiah Muralitharan anymore to suddenly turn what seemed to be a featherbed into a 22-yard 
pit of vipers [11].

(9) They realize that over the past 10 years the vast majority of them have been paying additional tax to featherbed the rich 
and powerful [6].

Coffin – elongated, suitcase-like container for carrying cricket kit, which is essential for international cricketing air travel [8]. 
There is an associative connection of form or shape (11); moreover we observe an occasionally used in sports Internet discourse 
association of accomplishment, completeness though the latter is not entirely proper to English culture (12). 

(11) No foreign player has ever had to carry his cricket coffin in India, for example [11]. 
(12) Win or draw and Sri Lanka, with both limited-overs series already packed in the coffin, can depart as unquestionably the 

side in the ascendant [7].
Duck – a batsman’s score of naught (zero); when a batsman is out without scoring any runs. Another variant is Golden Duck – a 

dismissal for naught (zero) from the first delivery faced in an innings [9]. Cultural constituent is connected with analogy between 
the shape of the figure «0» and «duck’s egg», or just «duck», which has become traditional for English culture since the middle of 
the ХІХ century.

(13) He will toss and turn tonight as well after lazily slicing a wide delivery to point in the first over to fall for a duck [11].
Pyjamas – derogatory term for the coloured clothing worn in certain forms of one-day cricket [9]. Traditional colour of the 

cricket players’ uniform is white, with its symbolism widely presented in English culture. In the process of adjustment to the condi-
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tions of the modern world and TV contracts the game of cricket acquired new forms, such as ODI cricket – shorter in terms of time 
and less demanding to player’s endurance than the traditional form. In ODI cricket coloured uniform is used in contrast with Test 
cricket. These cultural aspects found reflection in lexeme «pyjamas», which bears pejorative, ironical meaning.

(14) After the final Test at The Oval, England will be in pyjamas for 16 ODIs [11].
4. Conclusions. The language picture of the world has a considerable influence on the development of the cultural constituent 

of a number of linguistic units, and consequently it finds representation and massive use in contemporary discourse, the Internet 
media discourse particularly. Moreover, the creation and functioning of linguistic units with cultural constituent is closely con-
nected with stereotypical images and situations as peculiar mental fragments/frames of the conceptual picture of the world, which 
are frequently used in specific types of discourse and reproduce certain peculiarities of the respective culture.

The research pursued is an endeavor to interpret the peculiarities of culture through the viewpoint of the traditional language 
for certain culture phenomena, sports in particular; it is not exhaustive, though it contributes to studying the peculiarities of the use 
of cultural concepts in contemporary discursive practices as well as the cultural specificity of certain groups of linguistic units in 
various types of discourse.
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ПРИНЦИПИ ТА СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ДИСКУРСИВНИХ ВМІНЬ  
ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ІНШОМОВНОЇ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У статті розглядаються особливості формування дискурсивних вмінь як основи ефективної іншомовної ділової 
комунікації. Проаналізовані сучасні принципи та стратегії формування дискурсивних вмінь. Уточнюються факто-
ри, які сприяють розвитку дискурсивних вмінь ділової комунікації іноземною мовою. Дискурсивні вміння розгляда-
ються у контексті професійної діяльності.

Ключові слова: комунікація, комунікативні вміння, дискурсивні принципи та стратегії, дискурсивні вміння, ді-
лові комунікації, дискурс.

priNcipleS aNd StrategieS Of fOrMatiON Of diScurSiVe SKillS aS the BaSiS fOr effec-
tiVe fOreigN BuSiNeSS cOMMuNicatiON

The article deals with the special aspects of formation of discursive skills as a basis for effective foreign business communica-
tion. It considers modern principles and strategies of formation of discursive skills that make up the foundation of effective busi-
ness communication. The definition of discursive skills of business communication is given. The factors that contribute greatly to 
the development of discursive skills of business communication are clarified. Discursive skills are discussed in the context of pro-
fessional activity. Discursive skills are seen as practical skills required installing speech contact with other members of society.

Keywords: communication, communication skills, principles, strategies, discursive skills, business communication, discourse.

ПРИНЦИПЫ И СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ДИСКУРСИВНЫХ УМЕНИЙ КАК ОСНОВА ЭФФЕК-
ТИВНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

В статье рассматриваются особенности формирования дискурсивных умений как основы эффективной иноя-
зычной деловой коммуникации. Проанализированы современные принципы и стратегии формирования дискурсивных 
умений. Уточняются факторы, способствующие развитию дискурсивных умений деловой коммуникации на ино-
странном языке. Дискурсивные умения рассматриваются в статье в контексте профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативные умения, дискурсивные принципы и стратегии, дискурсивные 
умения, деловые коммуникации, дискурс.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Глобалізація зменшує важливість кордонів, які стають більш відкри-
тими для міжнародних обмінів і контактів. Відбувається різка зміна інформаційно-комунікаційного простору, який все 
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більше «розриває» кордони між культурами, утворюючи передумови іншого типу культурної єдності. Всесвітня інтегра-
ція та залучення зростаючої кількості комунікантів у процес ділового спілкування стимулює активний всебічний дослід-
ницький інтерес до вивчення принципів та стратегій формування дискурсивних вмінь, які сприяють ефективній реалізації 
іншомовної ділової комунікації. 

 Функціональний напрям у вивченні мовних явищ відкриває нові перспективи в розв’язанні проблем лінгвістики та 
лінгводидактики. Перехід від текстолінгвістичних досліджень до дискурсивних розвідок у сучасних лінгвістичних працях 
розширив можливості використання положень сучасної теорії дискурсу при розв’язання питань про формування вмінь 
користуватися мовою в практичних цілях. 

Розширення сфер ділової комунікації представників різних професій, поява у галузі високих технологій нової над-
національної професійної ідентичності, залучення більшості представників наукомістких професій у процес міжнарод-
ної ділової комунікації уможливлює використання дискурсу як комунікативної діяльності не лише в лінгвістиці, а й у 
лінгводидактиці, сприяючи реалізації комунікативно-діяльнісного підходу у викладанні мови. Зміст цього підходу по-
лягає в озброєнні студентів не лише знаннями з мови, а у формуванні в них вмінь володіти мовою, тобто дискурсивних 
вмінь, що і зумовлює актуальність обраної теми. Тому, враховуючи важливість порушеної проблеми, метою статті є 
розкриття принципів та стратегій формування дискурсивних вмінь для досягнення успіхів у здійсненні іншомовної ді-
лової комунікації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Місце дискурсу у вивченні мовного спілкування проаналізовано в працях 
М. Макарова, К. Серажим, В. Красних, О. Пушкіна, П. Зернецького, Т. ван Дейка. Останнім часом з’явилась низка дослі-
джень – автори К. Кусько, М. Бісімалієва, В.Чернявська, Н. Арутюнова, Ю. Караулов, І. Штерн – в яких зроблено спробу 
визначити зміст поняття «дискурс», його властивості, складові в порівнянні з текстом. Разом з тим бракує дослідження 
загальної концепції дискурсивних вмінь комунікантів з метою виконання вимог щодо ефективної іншомовної ділової 
комунікації.

Викладення основного матеріалу. Дискурс – це складне комунікативне явище, яке містить, окрім лінгвістичних, ще 
й екстралінгвістичні компоненти. До лінгвістичних компонентів відносяться сучасні наукові доробки, присвячені ког-
нітивним властивостям лінгвокультур та різним аспектам дискурсивного аналізу. До екстралінгвістичних компонентів 
можна віднести швидку та стрімку експансію сучасної ділової комунікації у багатьох сферах людської професійної діяль-
ності. З огляду на ці зміни нові економічні та соціальні умови висувають на перший план необхідність підвищення рівня 
комунікативної компетентності та вивчення когнітивно-дискурсивних механізмів представників різних соціальних сфер і 
нового розуміння ролі мови в процесах категоризації та концептуалізації професійного світу. 

З одного боку, дискурс пов’язаний з умовами та ситуацією спілкування, в якій він виникає та сприймається, а з іншо-
го – з його учасниками, мовцями, відображаючи їх картину світу, інтенції, установки, досвід. Тому дискурс розглядають 
з психологічними, соціокультурними, прагматичними та іншими чинниками. Розуміння дискурсу як поняття ширшого 
за текст, яке пов’язане з екстралінгвістичними властивостями акту спілкування, підкреслює його переваги над текстом і 
робить можливим для використання в навчальному процесі, оскільки при зверненні до дискурсу студенти знайомляться із 
зразками мовленнєвої і не мовленнєвої поведінки. 

Знання ситуативних контекстів і відповідних типів дискурсів забезпечує адекватну ситуації поведінку особистості, 
сприяє досягненню поставленої мети і успішного результату комунікації. Дискурс – це «результат когнітивної діяль-
ності...конкретної особистості» [9, с. 46], яка володіє власними концептуальною і мовною картинами світу. Поряд з мо-
тиваційним та аналітичним рівнями в організації дискурсу важливу роль посідають принципи та стратегії формування 
дискурсивних вмінь. До принципів відносяться принцип кооперативності, який передбачає адекватну підтримку теми 
комунікації; принцип достатньої кількості інформації; принцип доречності, який передбачає використання комунікації 
для досягнення виробничої мети; принцип поваги до партнера, взаємодії та вміння слухати [10, с. 20–21], принцип іден-
тифікації, коли структурно-семантична організація висловлення не є інформативно достатньою для вираження комуні-
кативної спрямованості висловлення, тобто суть цього принципу полягає у визначенні інтенціональної спрямованості 
синтаксично та семантично ідентичних висловлювань за рахунок відповідного невербального оформлення висловлення 
[11, с. 282]. Як відзначав М. Бахтін [1, с. 246], будь-яке розуміння живого мовлення, живого висловлення має активний 
відповідний характер, тобто у процесі спілкування передбачається активна комунікативна діяльність не тільки адресанта, 
але й адресата. При цьому комбінаторика вербальних та невербальних компонентів комунікації саме за ідентифікаційним 
принципом вимагає від адресата додаткових зусиль та досвіду при декодуванні компонентів, які супроводжують вербаль-
не висловлення. 

До стратегій, які в багатьох випадках визначають дискурсивні вміння особистості можна віднести комунікативну, 
мовленнєву та професійно-марковану. Стосовно перших двох стратегій у сучасній науковій літературі присутня певна 
неоднозначність у тлумаченні цих понять. Так, В. Кашкін визначає стратегію як частину комунікативної поведінки чи 
комунікативної взаємодії, в якій серія різних вербальних та невербальних засобів використовується для досягнення пев-
ної комунікативної мети [4; с. 35]; за словами Є. Клюєва, це «результат, на який спрямований комунікативний акт» [5, 
с. 58]. Є. Черногрудова вважає, що стратегія це «загальна рамка, канва поведінки» [13, с. 42]. Іноді зустрічається і більш 
широкий підхід до трактування терміна. Наприклад, С. Дацюк вбачає в стратегії «концептуально закладений в технології 
світоглядний намір і його здійснення стосовно змісту комунікаційного процесу» [2, с. 67]. Саме цей аспект є принципово 
важливим, бо саме світоглядні настанови і ціннісні орієнтації визначають мовленнєву поведінку людини. 

А. Міхальска пропонує одну із класифікацій комунікативних стратегій. Вона виділяє стратегію близькості, відсто-
ронення та стратегію відмови від вибору [8, с. 167]. Перші дві відображають властивості будь-якої особистості: з одно-
го боку, людина хоче емоціонального контакту, близькості з іншими людьми, з іншої сторони – прагне зберегти свою 
індивідуальність та не втратити себе. Ці дві протилежні тенденції проявляються в мовленнєвій поведінці. При реалізації 
стратегії відмови від вибору комунікант не сам вирішує, яка буде комунікативна взаємодія, а надає співрозмовнику пра-
во визначити, які будуть відносини в мовленнєвій ситуації, і самому вибрати тип мовленнєвої поведінки. В основу цієї 
стратегії покладений принцип взаємодії з оточуючими, і на вибір мовної поведінки буде впливати виховання, культурні 
традиції і багато інших факторів. О. Іссерс розподіляє комунікативні стратегії на два класи – основні (когнітивні) та допо-
міжні (прагматичні, діалогові, риторичні) [3, с. 164]. Перші пов’язані із досягненням основної цілі спілкування, другі – із 
пошуком оптимальних засобів для реалізації цієї мети (інакше кажучи, стратегії, які відповідають на питання «Що?», та 
стратегії, які відповідають на питання «Як?»). Лінгвісти зазвичай детально аналізують стратегії другого типу. 
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Не зважаючи на різноманіття думок з цього питання, комунікативну стратегію слід розглядати достатньо широко. ЇЇ 
елементами можна вважати і цільові настанови комунікантів, і модель мовленнєвої поведінки, і індивідуально-особис-
тісні особливості, але головне – це світоглядні орієнтири та цінності учасників спілкування. Дуже часто комунікативну 
стратегію ототожнюють із мовленнєвою. На нашу думку, мовленнєва стратегія (на відміну від комунікативної) – поняття 
більш вузьке. Вона реалізує комунікативну стратегію у конкретній ситуації спілкування. ЇЇ слід відносити саме до певної 
ситуації. Багато науковців вважає, що ця стратегія обумовлена макроінтенцією одного або кількох учасників діалогу. 
У кожному окремому випадку учасники комунікації зайняті пошуком спільної мови, напрацюванням основ діалогічної 
взаємодії: це і вибір тональності спілкування, і планування результатів мовленнєвого акту, і визначення мовного засобу 
уявлення реального стану справ. Крім того, розробка стратегії здійснюється у відповідності до вимог стилістичної норми. 
Можна стверджувати, що мовленнєва стратегія – це ухвалене комунікантом рішення про послідовність мовленнєвих дій, 
які визначають мовленнєву поведінку в плані вибору оптимальних засобів та способів досягнення мети. Таким чином, 
комунікативна та мовленнєва стратегії тісно пов’язані і співвідносяться між собою як ціле та його частина. В той же час 
для повного розуміння комунікативно-мовленнєвого процесу необхідно розмежування цих термінів. 

Професійно-маркована стратегія комунікативної поведінки реалізується у різних сферах людської професійної діяль-
ності: бізнесі, політиці, науці, міжнародних відносинах, релігії, мистецтві. Як відомо основними формами ділової кому-
нікації виступають: ділова бесіда, ділові переговори та дискусії, ділові зустрічі, дискусії у професійних співтовариствах, 
публічні виступи. Кожна з цих форм реалізується в практиці ділової комунікації як комунікативна дискурсивна подія чи 
комунікативний епізод. Прикладом таких подій можуть бути робочі наради, розмови по телефону і тому подібне. Таким 
чином, професійно-маркована стратегія комунікативної поведінки представляє собою і результат діяльності суб’єкта і 
взаємодію суб’єктів (мовленнєвих, комунікативних, дискурсивних особистостей).

Успішність дискурсивних вмінь залежить від наявності у співучасників комунікації як загального фонду знань та 
уявлень, так і певного загального репертуару дискурсивних вмінь. У діловій комунікації використання професійно-мар-
кованої стратегії передбачає підключення комунікантів до єдиної системи понять і, більш широко, до єдиного простору 
прецедентності. У відповідності до класифікації Н. Кудріної, простір прецедентності у певній науковій та соціальній сфе-
рах реалізується не тільки понятійним апаратом, але й низкою широко відомих текстів, висловлювань, які реалізуються в 
науковому дискурсі певної сфери знання [6, с. 413]. Для здійснення ефективної комунікативної взаємодії комуніканти на-
магаються виробити спільний сенс значень, що передаються та сприймаються. Для цього потрібна ефективна система ко-
дування та декодування інформації. Дж. Лайонз підкреслює, що речення природних мов – це не просто послідовності або 
ланцюжки словоформ. На вербальний компонент будь-якого усного висловлювання (ланцюжка слів, з котрих він скла-
дається завжди і обов’язково накладається невербальний компонент. Ці невербальні ознаки висловлювання є важливими 
для визначення його значення настільки, наскільки важливі значення слів, що в нього входять, та граматичні значення які 
кодуються у вербальному компоненті [7, с. 218]. Зміщення акцентів від вивчення мови як наукової абстракції до вивчення 
мови як основного інструменту людського спілкування привело до необхідності досліджень корелятивних відношень 
мовної та інших семіотичних систем, до використання яких удаються мовці у ході комунікативної життєдіяльності, адже 
реалізація мовцем своїх потреб є «розгортанням складної сукупності семіотичних засобів, серед яких вербальне є лише 
верхівкою айсберга і повинно бути доповнено аналізом інших паравербальних форм спілкування, що використовуються» 
[12, с. 20].

Отже, все вищезгадане дозволяє уточнити визначення дискурсивних вмінь іншомовної міжкультурної ділової комуні-
кації таким чином: вміння ділової комунікації це дискурсивне вміння кодувати та декодувати інформацію за допомогою 
іноземної мови з урахуванням лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів в ході розробки та координування про-
фесійно значущих змістів для рішення соціально важливих завдань в контексті професійної мовленнєвої діяльності. До 
числа параметрів, що впливають на формування дискурсивних вмінь можна віднести: принцип кооперативності; принцип 
достатньої кількості інформації; принцип доречності; принцип поваги до партнера та вміння слухати; принцип ідентифі-
кації; комунікативну стратегію, мовну та професійно-марковану стратегії. Оскільки дискурсивні вміння розглядаються як 
практичні вміння, необхідні для встановлення мовленнєвих контактів з іншими членами суспільства, вони передбачають 
здатність аналізувати ситуацію спілкування, швидко і правильно орієнтуючись в умовах спілкування; враховувати кон-
текст комунікативної взаємодії; розуміти і сприймати співрозмовника; проектувати спілкування відповідно до вибраного 
типу дискурсу, визначаючи зміст і засоби для його передачі, доцільно вибираючи невербальні засоби.

Подальші дослідження потрібно спрямувати в площину більш докладного вивчення лінгвістичних, психолінгвістичних 
та методичних засад формування дискурсивних вмінь професійної мовної діяльності у студентів немовних факультетів.

Література:
1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. : Наука, 1998. – 423 с.
2. Дацюк С. Коммуникативные стратегии модерируемых коммуникаций [Электронный ресурс] // С. Дацюк. – 2011. – С. 67–68. 

– Режим доступа : http://www.uis.kiev.ua/~_xyz/moderation.html
3. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи: [монография] / О. С. Иссерс. – Омск : Омск. гос. ун-т, 

1999. – 285 с.
4. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации [Электронный ресурс] / В. Кашкин // Режим доступа : http://www.dere.com.

ua/library/kashkin/06.shtml 
5. Клюев Е.В. Особенности компьютерно-опосредованной коммуникации (на материале немецкоязычных интернет-дневни-

ков) / Е. Клюев // Вестник российского нового университета // 2014. – № 1. – С. 58–59. – Режим доступа : http://vestnik-rosnou.ru/
taxonomy/term/492

6. Кудрина Н. А. Когнитивная лингвистика: особенности формирования пространства прецедентности [Текст] / Н. Кудрина // 
Концептуальное пространство языка: сборник научных трудов. – Тамбов : Изд-во ТГУ, 2005. – С. 413–433.

7. Лайонз Дж. Лингвистическая семантика: Введение / Дж. Лайонз; [пер. с англ. В. В. Морозова и И. Б. Шатуновского]; [под 
общ. ред. И. Б. Шатуновского]. – М. : Языки славянской культуры, 2003. – 400 с.

8. Михальская А. К. Риторика и речевое поведение в массовой коммуникации: опыт обобщающей модели / А. Михальская // 
Проблемы речевой коммуникации: [межвуз. сб. науч. тр. Саратов]. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та. – 2003. – № 3. – С. 167–185.

9. Пушкин А. А. Прагмалингвистические характеристики дискурса личности / А. Пушкин // Личностные аспекты языкового 
общения [Межвуз. сб. науч. тр. Калинин]. – К. : КГУ. – 1989. – С. 45–53. 

10. Руденко, А. М. Деловые коммуникации: учебник [Текст] / А. М. Руденко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 350 с. 
11. Солощук Л. В. Принцип ідентифікаційної взаємодії вербальних та невербальних компонентів комунікації в англомовному 

діалогічному дискурсі / Л. Солошук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – С. 282–286.



168 Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

12. Сорокин Ю. А. Человек говорящий в его модусах и отношениях / Ю. Сорокин // Массовая культура на рубеже ХХ–ХХ1 
веков: Человек и его дискурс: [сб.науч.тр.]. – М. : Азбуковник, 2003. – С. 7–23.

13. Черногрудова Е. П. Основы речевой коммуникации: учебное пособие [Текст] / Е. П. Черногрудова. – М. : Изд-во «Экзамен», 
2008. – 126 с. 

УДК 81’373.46
Ю. В. Кононець,
Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

МЕТОДИ ГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ ВЕРБАЛЬНИХ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ  
В АНГЛОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ

У статті з’ясовано специфіку методів графічного аналізу вербальних товарних знаків англомовного рекламного 
дискурсу, які містять візуальний компонент. Простежено використання багаторівневої графічної структури як од-
нієї з основних умов ефективного створення вербальних товарних знаків. Особливої важливості набуває інформацій-
не навантаження, а також інтеграція вербальних і невербальних компонентів повідомлення. Визначено, що процес 
розкодування смислу вербального товарного знака є унікальною комбінацією інтерпретації вербальних та візуальних 
елементів інформаційного повідомлення в межах англомовного рекламного дискурсу.

Ключові слова: вербальний товарний знак, іконічний код, графічний аналіз, чанкінг, принцип зімкнення.

MethOdS Of graphic aNalySiS Of VerBal tradeMarKS iN adVertiSiNg diScOurSe
The article focuses on the methods of graphic analysis of verbal trademarks in advertising discourse. Integration of 

verbal and visual elements of trademarks in advertising and implicit nature of visual argumentation have been highlighted. 
Multilevel graphic structure as the main precondition of verbal trademarks creation has been revealed. Close integration of 
verbal and non-verbal (visual) components of trademarks, which facilitates the creation of new images in advertising, has 
been stated. The process of verbal trademarks sense decoding as a unique combination of verbal and visual (iconic) interpre-
tation has been studied.

Key words: verbal trademark, iconic interpretation code, graphic (iconic) analysis, chunking, closure method in advertising.

МЕТОДЫ ГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВЕРБАЛЬНЫХ ТОВАРНИХ ЗНАКОВ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ РЕ-
КЛАМНОМ ДИСКУРСЕ

Определена специфика методов графического анализа вербальных товарных знаков англоязычного рекламно-
го дискурса, которые включают визуальный компонент. Проанализировано использование многоуровненвой графи-
ческой структуры как одного из основных условий эффективного создания вербальных товарных знаков. Особое 
значение имеет информационная загрузка рекламного сообщения, а так же интеграция вербальних и невербальних 
компонентов. Определено, что процес декодирования смысла вербального товарного знака является уникальной 
комбинацией интерпретации вербальних и визуальных элементов информационного сообщения в рамках англоязыч-
ного рекламного дискурса.

Ключевые слова: вербальный товарный знак, иконический код, графический анализ, чанкинг, метод смыкания.

Сучасна лінгвістика зорієнтована на вивчення питань, тісно пов’язаних із дослідженням мовних явищ у взаємодії їх 
комунікативно-прагматичних та когнітивно-дискурсивних властивостей. Графічний аналіз вербальних товарних знаків 
дає змогу виявити лінгвальну природу знаків, для з’ясування якої необхідно застосовувати між- та трансдисциплінарний 
підходи дослідження. 

Актуальність дослідження зумовлюється загальним спрямуванням сучасних лінгвістичних студій на вивчення мов-
них явищ з інтегрованих теоретико-методологічних позицій. Поєднання лінгвосеміотичного та дискурсивного підходів до 
вивчення вербальних товарних знаків дає можливість для більш ґрунтовного висвітлення інтегративної природи вербаль-
них та невербальних компонентів товарних знаків, а також для визначення первинних образів таких знаків.

Основна система значень в рекламному просторі задається текстом і зображенням, при цьому зміст зображення та 
композиція беруть участь у передачі смисла рекламного повідомлення. Рекламне повідомлення в цілому можна вважати 
символічно організованим простором, в якому інтерпретатор має справу зі знаками різних семіотичних систем. Інтер-
претатору доводиться маніпулювати культурними смислами, конвенціями, які надаються у вербальній або невербальній 
формі. У візуальному знакові виділяють два рівні повідомлення: денотативний (рівень фактичного повідомлення, яке 
сприймається органами чуття) і сігніфікативний рівень (латеральні смисли, які виникають в конкретному ідеологічному, 
культурному, емоційно-ціннісному контексті). Візуальний знак відтворює не сам об’єкт, а деякі умови його сприйняття, 
які потім транскрибуються в іконічний знак [2, с.45]. Вибір умов для створення знака визначається кодами впізнаваності. 
Існує безліч іконічних кодів, використовуючи які можна відтворити у свідомості спостерігача-інтерпретатора будь-яке 
тіло або предмет. Такими кодами можуть бути штрихи, гра світла і тіні, колір, обведений контурною лінією об’єкт.

Компанія Westinghouse (Рис. 1) пропонує споживачам електричні лампочки, наголошуючи на їхній безпечності для 
зору. Іконічні коди є досить зрозумілими: товар зображений максимально реально, при цьому рекламодавець викорис-
товує такий іконічний код, як гра світла і тіні. На денотативному рівні повідомлення споживач має образ лампочки, а на 
конотативному рівні – світло і тінь. Іконічний код гри світла і тіні виконує не просто композиційну функцію, а і смисло-
створюючу: функція лампочки – горіти і гаснути. Іконічний код у цьому випадку допомагає розшифрувати смисл повідо-
млення. Необхідно додати, що логотип компанії Westinghouse зображений у формі букви W. Це є першою літерою слова 
Westinghouse, при цьому композиційно ця літера подібна до траєкторії проходження електричного струму. 

На відміну від вербальних кодів, іконічні коди є нестійкими. Вони є слабшими і змінюються залежно від особливостей 
сприйняття інформації різними людьми. У. Еко вказував на «плазматичність» семіотичного коду зображення, його сво-
боду від однозначної інтерпретації, здатність змінюватися, коли звертаються до «живих струн людської душі» [3, с. 58]. 

Організація, яка займається реабілітацією інвалідів, створила соціальну рекламу, яка спрямована проти пияцтва за 
кермом. У цій рекламі використовується стресовий іконічний код. Коли ми бачимо зображення, перше, що приходить на 
думку – це жах від побаченого, тобто у цьому випадку сам іконічний код є нестійким і не допомагає розшифрувати зо-
браження. На допомогу приходить вербальний елемент, який пояснює все: Not everyone who gets hit by a drunk driver dies. 
Don’t drink and drive (Рис. 2). Композиційно повідомлення побудоване так, що читач спочатку помічає велике фото, а по-
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тім маленьке – зображення дівчини до аварії. Інше фото допомагає інтерпрету-
вати все рекламне повідомлення. Зображення є дієвим та шокуючим до певної 
міри, а, отже, добре запам’ятовується. Візуальний знак має велику кількість 
параметрів, які є важливими для його інтерпретації. Значення відрізняється 
залежно від коду тлумачення зображення, при цьому у кожної особистості є 
свій набір кодів, які актуалізують унікальний зміст. У. Еко побудував систему 
кодування зображень, яка включає дев’ять видів кодів: 1) коди сприйняття; 2) 
коди впізнавання; 3) коди передачі; 4) тональні коди; 5) іконічні коди (фігури, 
знаки, семи); 6) іконографічні коди; 7) коди смаку; 8) стилістичні коди; 9) коди 
підсвідомого [3, с. 87]. 

Вербальні знаки часто на-
зивають символічними знаками, 
оскільки ці знаки є літерами, і 
вони практично не залежать від 
інтерпретатора. Отже, іконічні 
та символічні знаки поєднуються 
в одному акті комунікації і всту-
пають у різні типи зв’язку, най-
частіше когерентні, для побудови 
сукупного змісту рекламного по-
відомлення. Для впливу емоцій-
ного характеру, надання інфор-
мації про ознаки та об’єктивні 
властивості предметів викорис-
товують зображення, тобто візу-

альні елементи, які складаються з іконічних знаків. Докази, доведення точки 
зору, поради, висновки, гра поняттями та інші більш абстрактні і раціональні 
компоненти змісту передаються словесно. Текст і зображення дуже тісно вза-
ємодіють в рекламних повідомленнях і створюють один багатошаровий знак, 
який вводить в контекст відразу декілька значень. Знаки, які перетинаються 
або накладаються один на одного (ікони, символи), стають пунктиром, який 
приводить інтерпретатора до певних висновків і вчинків. Знаки, які викорис-
товуються одночасно, залучають альтернативні перспективи, які знаходять 
у одному початковому контексті. Зміщення уявлення від однієї системи асо-
ціацій до іншої, паралельної, яку на першому етапі не розпізнали, створює ефект радісного відкриття при формуванні у 
свідомості реципієнта уявлення про об’єкт, який рекламується. 

Зображення є важливим компонентом рекламного повідомлення і присутнє в більшості товарних знаків. Зображення 
або ілюструє текст, або формує образ вербального товарного знака і ситуацію його сприйняття. У таких випадках товар-
ний знак пов’язаний з реалією зі світу потенційного покупця. Ця реалія може бути чимось цінним для споживача. Найчас-
тіше зустрічаються такі теми: родина, діти, любов, чоловік, жінка. Крім зазначених тем, товарний знак також асоціюється 
із задоволенням, темою подорожей, пригод, відпочинку. Зображенню надається певний статус, через акцент на предметі 
реклами як культурному явищі соціуму, а не на його економічних параметрах. Спостерігається складний взаємозв’язок 
вербального і невербального, що утворює цілісне концептуальне значення по типу когнітивної структури на основі впо-
рядкування полікодової інформації. Інтерпретація вербально-візуальних товарних знаків дає можливість сприймати окре-

мі фрагменти повідомлення не як суму повідомлень, а як один цілісний образ, 
окреслений полікодовою структурою.Для цього існують методи графічного 
аналізу, які дають можливість інтерпретувати товарні знаки на глобальному 
(стратегічному) рівні та на рівні тактичному. 

Метод чанкінгу – це об’єднання декількох блоків інформації в обмежену 
кількість структур для полегшення її обробки та запам’ятовування [1, с. 54]. 
«Чанк» як інформаційна одиниця короткочасної нетривалої пам’яті, склада-
ється з ряду літер, слів або цифр. Цей метод успішно використовується для 
створення логотипів та рекламних текстів. Методика чанкінга дозволяє роз-
ширити межі нетривалої пам’яті завдяки об’єднанню інформації в невели-
ку кількість одиниць або блоків. Короткочасна або нетривала пам’ять може 
ефективно обробити чотири блоки інформації, плюс мінус один. Наприклад, 
більшість людей за 30 секунд можуть запам’ятати список із п’яти слів, але 
деякі особи за цей час можуть запам’ятати список з десяти слів. Отже, необ-
хідно такий список із десяти слів поділити на менші фрагменти, для того, щоб 
така велика кількість слів могла засвоїтись так само легко, як і мала кількість 
із п’яти слів. Чанкінг часто використовують як метод спрощення розроб-
ки рекламних образів. Межі, які встановлюються цим методом, вирішують 
конкретні специфічні завдання, пов’язані із запам’ятовуванням. Використо-
вувати чанкінг необхідно у тих випадках, коли інформацію, зашифровану у 
блоках, немає потреби детально розкодовувати. Цей метод є найпродуктивні-
шим, коли інформація з візуального фрагмента зчитується відразу блоками, і, 
якщо навіть певні букви, тексти чи образи не потрапили до уваги читача або 
спостерігача, глобальне значення товарного знака не змінюється і не є бага-
тозначним. Автор пропонує розбивати інформацію по чотири-п’ять блоків. 
Аналізуючи зображення товарного знака Sun Life Financial, необхідно відзна-
чити, що рекламний текст розбили на фрагменти з чотирьох блоків. Вербаль-

Рис. 1. Тов. знак 
компаніїWestinghouse

Рис. 2 Слоган компанії 
Don’t drink and drive

Рис.3. Тов. знак компанії Sun Life 
Financial
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на інформація, закодована у самих блоках, читається лише після ознайомлення 
з товарним знаком Sun Life Financial (Рис. 3) та логотипом (зображення глобуса 
переходить у зображення сонця). Завдяки повторенню логотипу компанія на-
магається переконати споживачів у райдужних перспективах фінансової діяль-
ності компанії по всьому світові. Використовуючи метод чанкінгу, компанія 
намагається зосередити увагу на візуальній інформації, яка допомагає розшиф-
рувати значення логотипу. Візуальна складова у цьому випадку є рівнозначною 
вербальній складовій.

Іншим принципом створення вербально-візуальних товарних знаків або тех-
нологічних образів є метод стягнення або зімкнення (closure). Стягнення є тен-
денцією сприймати набір індивідуальних елементів як єдину легковпізнавану 
структуру, а не як складні розрізнені елементи. Принцип стягнення є одним із 
ключових питань ґештальтпсихології [1, с. 118]. Цей метод полягає в тому, що 
скрізь, де тільки можливо, набір розрізнених індивідуальних фрагментів буде 
сприйматися людьми як один єдиний легко впізнаваний шаблон, а не як складні 
окремі елементи. Тенденція бачити єдиний шаблон настільки сильна, що люди 
латають дірки і заповнюють лакуни, коли необхідно цей шаблон довершити. 
Наприклад, коли окремі сегменти зображають по круговій траєкторії, спочатку 
вони сприймаються як єдине ціле – круг (Рис. 4), і лише потім – як незалежні 
елементи. Схильність зчитувати інформацію таким способом є автоматичною 
та відбувається на рівні підсвідомого. Можливо, це прояв природного руху від 

складного до простого або від безладу до впорядкованості.
На рис. 5 легко зрозуміти, що компанія з продажу відео та фото тех-

ніки Tesco відтворює свій товарний знак як сукупність окремих елемен-
тів, зокрема, фотоапаратів, які формують єдиний цілісний шаблон – ве-
ликий фотоапарат чи велику відеокамеру. Принцип стягнення яскраво 
продемонстрований, оскільки набір розрізнених індивідуальних фраг-
ментів формує єдиний шаблон, який легко інтерпретувати. Візуальний 
образ очевидно домінує над вербальним.

Найефективніше принцип стягнення проявляється тоді, коли еле-
менти наближені до простих легковпізнаваних моделей, наприклад, 
до геометричних фігур, які розташовані неподалік один від одного. 
Той самий принцип спостерігається і в рекламі дитячих іграшок тієї 
ж компанії Tesco. Набір іграшок (розрізнених індивідуальних елемен-
тів) формує цілісну картину великої іграшки, яка є єдиним шаблоном. 
Принцип стягнення дозволяє авторам технообразів спростити розробку 
товарних знаків, скоротивши кількість елементів, необхідних для ор-
ганізації та передачі інформації. При розробці логотипу з елементів, 
які легко ідентифікувати, немає необхідності завжди завершувати всі 
лінії та контури, щоб зробити його зрозумілим. Мала кількість букв та 
ліній у логотипі не лише спрощує його, але робить цей знак цікавішим. 
Людина, яка дивиться на цей знак, підсвідомо бере участь у створен-
ні самої картинки. Читач або спостерігач додумує, що відбувається у 
проміжку між зображеними фрагментами. Текст створюється не для 
певного читача, а сам читач творить текстове повідомлення [2, с. 77]. Отже, процес розкодування смислу вербального 
товарного знака є унікальною комбінацією інтерпретації інформаційного повідомлення, яке надається певним джерелом, 
та інформації, яку створює сам читач, при цьому можливе тлумачення елементів різних семіотичних систем. Розподіл 
смислового і експресивного навантаження між вербальними і невербальними компонентами рекламного повідомлення 
потребує ґрунтовного психолінгвістичного дослідження.
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ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ АГРАРНИХ ТЕКСТІВ

Стаття присвячена дослідженню лінгвопрагматичних особливостей аграрних текстів у перекладацькому ас-
пекті. Особлива увага звертається на специфіку прагматики перекладу, мовностилістичні особливості аграрних 
текстів, мовні засоби експресивності у досліджуваних текстах та їх адекватних переклад українською мовою.

Ключові слова: прагматика, прагматичний аспект, експресивність, мовні засоби, комунікативний ефект, екві-
валентність.

pragMatic peculiaritieS Of agricultural textS iN the traNSlatiONal aSpect
The article deals with the study of linguistic and pragmatic peculiarities of agricultural texts in the translational aspect. 

Particular attention is paid to specificity of the pragmatics of translation, stylistic features of agricultural texts, expressive 
language means in the analyzed texts and their adequate translation into Ukrainian which reflects the content and logic of the 

Рис. 4 Тов. знак компанії IBM

Рис. 5. Тов. знак компанії Tesco
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original. Trying to achieve the adequacy of translation a translator can simplify the text, reduce or modify the information 
refusing deliberately from maximum equivalence. Exploring the pragmatics of translation, it is important to emphasize the 
need for pragmatic adaptation of the text, it should produce the same effect on the reader as the original.

The research reveals that influence of expressive means on the reader is undoubtedly huge as language and speech are 
linked with society. Linguistic and stylistic features of agricultural texts reflect the peculiarities of scientific cognition and 
thinking. The study indicates that although terms and clichés are typical for agricultural texts, they are not devoid of certain 
expressiveness. These peculiarities should be taken into account by translators in order to overcome difficulties that arise 
while translating language means of expressiveness in the analyzed texts.

Key words: pragmatics, pragmatic aspect, expressiveness, language means, communicative effect, equivalence.

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АГРАРНЫХ ТЕКСТОВ В ПЕРЕВОДЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Статья посвящена исследованию лингвопрагматических особенностей аграрных текстов в переводческом 

аспекте. Особое внимание обращается на специфику прагматики перевода, лингвостилистические особенности 
аграрных текстов, языковые средства экспрессивности в исследуемых текстах и их адекватных перевод на укра-
инский язык.

Ключевые слова: прагматика, прагматический аспект, экспрессивность, языковые средства, коммуникатив-
ный эффект, эквивалентность.

Переклад є одним з найважливіших видів мовної діяльності, володіння яким необхідно для повноцінної роботи пред-
ставників найрізноманітніших спеціальностей. Очевидною є зростаюча роль перекладу для вдосконалення міждержавної 
комунікації, успішного обміну інформацією. На сучасному етапі розвитку лінгвістики на особливу увагу заслуговують 
питання перекладу фахових текстів, зокрема у галузі сільського господарства. Зважаючи на це, на сьогодні актуальними 
залишаються дослідження шляхів досягнення адекватності й еквівалентності при перекладі аграрних текстів, вивчення 
лінгвопрагматичних особливостей зазначених текстів у перекладацькому аспекті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематики перекладу торкалися у своїх працях багато вітчизняних і 
зарубіжних лінгвістів (Ч. Моріс, В. Комісаров, Л. Бархударов, А. Нойберт, О. Швейцер, Г. Єгер, Ю. Найда та ін.) дослі-
джуючи специфіку перекладу різних типів текстів, різноманітні трансформації, які необхідно застосовувати при перекладі 
тих чи інших текстів, основні вимоги до перекладача та перекладу в цілому. Серед численних типів текстів, які вивчали 
науковці, тексти аграрної тематики на сьогодні потребують більш ґрунтовного вивчення, зважаючи на розвиток цієї галузі 
в Україні, розширення міжнародних контактів, прагнення українських виробників успішно представити свої товари на 
світовому ринку.

Виклад основного матеріалу. Лінгвістичний аналіз перекладу дає багатий матеріал для вирішення цілої низки про-
блем, зокрема, які пов’язані з прагматикою мови і мовлення. Термін прагматика (від гр. πράγμα діло) був уведений в нау-
ковий дискурс одним із засновників семіотики – загальної теорії знаків – Ч. Морісом. Будучи послідовником ідей Ч. Пірса, 
науковець розділив семіотику на семантику – науку про відношення знаків до об’єктів дійсності, синтаксис – учення про 
відношення між знаками і прагматику – вчення про відношення знаків до їх інтерпретаторів, тобто тих, хто користується 
знаковими системами [11, с. 7-9].

Лінгвопрагматика бере до уваги попередній комунікативний та когнітивний досвід учасників діалогу, їх стать, вік, 
інтереси, досвід, зв’язок з навколишнім середовищем, обставини, в яких відбувається спілкування. Прагматичні аспекти 
передбачають не лише відношення між мовними знаками і їх носіями, але й відносини спрямовані на забезпечення вдалої 
комунікації. При цьому важливе значення мають параметри і характеристики ситуації спілкування, такі як місце і час 
мовної взаємодії, мета і очікування комунікантів тощо.

В лінгвістичній літературі прагматичний аспект розглядається з трьох різних точок зору. По-перше, з’являється пи-
тання про передачу прагматичних значень слів оригіналу. По-друге, прагматика перекладу трактується як прагматичне за-
вдання конкретного акту перекладу. По-третє, висувається вимога прагматичної адаптації перекладу з метою забезпечити 
рівність комунікативного ефекту в оригіналі та перекладі [10, с. 101].

Досліджуючи прагматичний аспект перекладу аграрних текстів важливо звернути увагу на те, які аспекти прагматики 
мають відтворюватись при перекладі. Так, Г. Єгер виділяє чотири прагматичних аспекти тексту, пов’язаних з вибором 
мовних засобів в процесі комунікації, визначаючи їх таким чином: «Перший аспект полягає в самому рішенні створити 
текст у вигляді судження, питання, спонукання чи побажання... Другий аспект визначається вибором змісту тексту з ура-
хуванням середовища та характеру комунікантів... Третій прагматичний аспект пов’язаний із способом мовного відтво-
рення, тобто вибором мови, на якій будується текст... Четвертий тип визначається відбором конкретних мовних засобів, 
які володіють власними внутрішньолінгвістичними значеннями, які входять в план їх змісту» [8, с. 105].

Вивчаючи специфіку перекладу з урахуванням міжмовної комунікації В. Комісаров вказує у цьому випадку на подвій-
ний характер перекладу як виду мовної діяльності, коли переклад виявляє подвійну прагматичну зорієнтованість. З одного 
боку, переклад здійснюється в межах міжмовної комунікації, а тому орієнтується на оригінал і його прагматичне завдання 
полягає у забезпеченні максимальної близькості між оригіналом та перекладом. З другого боку, переклад – це акт мови, 
прагматично зорієтований на конкретну особу та середовище [10, с. 107].

Варто звернути увагу і на різні методи класифікації мети перекладу, серед яких: 1) за змістом: політична, соціаль-
на, етична, моральна, естетична, економічна; 2) за джерелом: індивідуальна, групова, класова, національна; 3) за часом: 
близька, віддалена; 4) за якістю та кількістю: своєчасна, суспільно-необхідна [10, с. 109]. З такою детальною класифікаці-
єю не зовсім погоджується В. Комісаров вважаючи, що мета перекладу існує поза межами лінгвістики, а підвиди можна 
визначати до безмежності. Проте наявність такої категорії є безсумнівною, так само як її вплив на процес перекладу і на 
результат [10, с. 111].

Таким чином, прагматика перекладу охоплює проблему ставлення перекладача до своєї діяльності, його наміри, які 
він здійснює в процесі перекладу. При цьому ставлячи перед собою за мету досягнення адекватності тексту, перекладач 
може спрощувати, скорочувати чи змінювати інформацію, свідомо відмовляючись від максимальної еквівалентності.

Під прагматикою тексту науковці зазвичай розуміють його комунікативний ефект, тобто вплив тексту на читача або 
реакцію на зміст тексту. При цьому досліджуючи прагматику перекладу, важливо підкреслити необхідність прагматичної 
адаптації перекладу, щоб він мав такий самий вплив на читача, як і оригінал.

Важливо також зазначити, що прагматичний аспект потребує врахування різниці «культури» при перекладі. При цьо-
му термін «культура» розглядається в широкому значенні явищ етнографічного, історичного, географічного характеру. 
Вплив цього фактора, за твердженням В. Комісарова, часто є визначальним для перекладацької діяльності: «In effect, one 
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doesn’t translate Languages, one translates Cultures» [4, с. 112]. Для доведення правильності цього твердження науковець 
звертає увагу на факти семантичної нерівноцінності однакових висловлювань для представників різних культур. Встанов-
лення еквівалентності при перекладі передбачає врахування таких відмінностей.

Щодо досліджуваних аграрних текстів, то вони відносяться до групи інформаційно-термінологічних текстів, у яких 
виклад інформації відбувається за певними правилами. У таких текстах завжди використовуються термінологічна лекси-
ка, відсутнє емоційне забарвлення, вживаються спеціальні засоби нейтралізації авторського «я», у англійській мові для 
цього слугують безособові та неозначено-особові конструкції, пасив, фон теперішнього часу. Усе це надає тексту харак-
теру об’єктивного позачасового повідомлення, яке на даний момент претендує на роль абсолютної істини.

Мова науки і техніки, зокрема текстів аграрної тематики, має досить низьку експресивність. Проте, це не означає, 
що в наукових текстах в цілому відсутня образна мова. Певна емоційна оцінка може простежуватися, коли оцінюються 
результати роботи, описуються досягнення чи невдачі. Разом з тим, в науковій літературі функція мови пов’язана з ло-
гічністю і точністю викладу, а не із засобами емоційної і естетичної дії на читача. Саме тому, наукові, зокрема аграрні 
тексти створюються за принципом логічного розгортання думки, і їх автори зазвичай не вдаються до використання слів, 
що мають відтінки емоційного значення.

Найчисельнішим серед стилістичних прийомів, що використовуються в науковій літературі, є порівняння. Вони вико-
ристовуються авторами для наочного і детального опису об’єкта дослідження, а також для виділення в ньому однієї харак-
терної особливості, специфіку якої автор хоче показати або поглибити. Останнє досягається завдяки тому, що порівняння, 
як стилістичний прийом передбачає виокремлення певної ознаки, яка притаманна порівнюваним предметам (явищам) 
при повній розбіжності інших рис [8, с. 97]. Такі порівняння простежуються і в наукових текстах аграрної тематики: The 
idea that thousands of tiny sensors could be scattered like invisible eyes, ears and noses across farm fields and battlefields sounds 
like science fiction. – Ідея про те, що тисячі маленьких сенсорів будуть розміщені ніби невидимі очі, вуха та носи вздовж 
фермерських угідь та полів, звучить як наукова фантастика.

Порівняння як стилістичний прийом пов’язаний із асоціаціями, що виникають у читача, наочністю чи описом явища, 
дії або предмету. 

Ще один стилістичний засіб, на який варто звернути увагу досліджуючи прагматичний аспект перекладу аграрних тек-
стів – епітет – один з основних тропів, художнє, образне означення, що підкреслює характерну рису, визначальну якість 
явища, предмета, поняття, дії [6, c. 76]. Епітет завжди суб’єктивний, оскільки має емоційне значення або забарвлення. 
Емоційне значення в епітеті може супроводжувати наочно-логічне значення, або існувати як єдине значення в слові. За 
допомогою епітета досягається бажана реакція на вислів з боку читача [5, c. 138]. Про використання епітетів в науковій 
прозі аграрної тематики свідчать наступні приклади: With its delicate, slightly sweet taste and pleasingly crunchy texture, the 
humble crisphead – as it is also known – is perfect to toss with other leafy greens for a refreshing salad. – Iз його ніжним трохи 
солодкуватим смаком та приємною хрусткою структурою, звичайне листя кочанного салату – як його ще називають – 
ідеально поєднується із іншою зеленню для приготування освіжаючого салату.

Перекладаючи епітети з англійської мови українською необхідно ретельно вибирати їх відповідники. Проте слід уни-
кати стилістичних та смислових помилок, що знижують якість перекладу.

Для наукових текстів притаманною є й метафора. Вона простежується і в англомовних аграрних текстах, про що 
свідчать наступні приклади: dry cow – недійна корова; live weight – жива вага; live fence – живопліт; sharp air – морозне 
повітря; worn-out soil – виснажений ґрунт; virgin soil – незайманий, цілинний ґрунт; active substance – активна речовина; 
active ingredien – діючий інгредієнт, речовина;soft water – м’яка вода.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, вплив експресивних засобів на читача безперечно вели-
чезний. Мовностилістичні особливості аграрних текстів відображають особливості наукового пізнання і мислення. Хоча 
для аграрних текстів характерні термінологічність і клішованість, водночас вони не позбавлені певної експресивності і 
виразності у мовній формі. Саме ці особливості необхідно враховувати перекладачу при перекладі мовних засобів екс-
пресивності в текстах. 

Результати, отримані під час дослідження прагматичних особливостей перекладу англійських аграрних текстів мо-
жуть бути ефективно використані під час подальшого поглибленого вивчення цих особливостей галузевих текстів у пере-
кладацькому аспекті.
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СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ  
У ГАЛУЗІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЇХНЄ ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ

Статтю присвячено дослідженню структурних характеристик термінів у галузі енергозбереження французької 
мови та їхньому відтворенню в українському перекладі. За кількісним критерієм виділено однокомпонентні, двокомпо-
нентні, трикомпонентні та багатокомпонентні терміни. Встановлено, що складні терміни-словосполучення можуть 
утворювати слова спеціальної і /або загальновживаної лексики. Структурний аналіз показав, що найуживанішими кон-
струкціями є терміни-словосполучення типу N. + Adj., N+Adj.+Adj., N+N+Adj. Перекладу галузевих термінів характер-
ні: зміна порядку слів, конверсія, конкретизація, генералізація, транскодування, додавання, комплексне перетворення.

Ключові слова: термін, компонент, структура, відповідник.

the Structural characteriSticS Of freNch terMS iN the field Of eNergy SaViNg aNd 
their reprOductiON iN uKraiNiaN traNSlatiON

The article is devoted to the structural characteristics of French terms in the field of energy saving and their reproduction 
in Ukrainian translation. The relevance of the study of this phenomenon is determined by the fact that terminology is a power-
ful source of replenishment of the vocabulary, the volume of the lexical fund is steadily increasing, especially in new areas, one 
of which is energy saving. The study materials are based on the terms of energy saving with the sampling from the dictionaries. 
By the quantitative criterion there were singled out one-component, two-component, three-component and multicomponent 
structures. The components of terms which are word combinations can belong to different fields of knowledge: words in com-
mon usage and/or a special/technical term and only the combination of these words form the term. Structural analysis showed 
that the most common phrases type structures are N.+Adj., N+Adj.+Adj., N+N+Adj. The French term structure is generally 
transferred in the Ukrainian language by an equivalent, semantically and numerically, construction. However, numerous 
are the cases where the target language structures differ by the quantitative criterion of components in the direction of their 
increase. The translation of terms in the branch of energy saving is characterized by: changing of the order of words, conver-
sion, concretization, generalization, transcoding, addition, complex transformation. Analysis of terms according to the gram-
matical categories of number and gender shows many differences in Ukrainian translation.

Keywords: term, component, structure, equivalent.

СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРАНЦУЗСКИХ ТЕРМИНОВ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
И ИХ ПЕРЕВОДУ НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

Статья посвящена исследованию структурных характеристик французских терминов в области энергосбере-
жения и их переводу на украинский язык. Количественный критерий позволил выделить однокомпонентные, двух-
компонентные, трехкомпонентные и многокомпонентные термины. Установлено, что сложные термины-слово-
сочетания состоят из единиц специальной и / или общеупотребительной лексики. Структурный анализ показал, 
что наиболее употребляемыми конструкциями являются термины-словосочетания типа N.+Adj., N+Adj.+Adj., 
N+N+Adj. Переводу таких терминов характерны: изменение порядка слов, конверсия, конкретизация, генерализа-
ция, транскодирование, добавление, комплексное преобразование.

Ключевые слова: термин, компонент, структура, соответствие.

Стрімкий розвиток сучасної науки і техніки зумовлює інтенсивне впровадження у мову все більшої кількості нових 
термінологічних одиниць, що сприяє розвитку, вивченню та удосконаленню термінологічних систем. Актуальність дослі-
дження такого феномену зумовлюється, перш за все тим, що термінологія є потужним джерелом поповнення лексичного 
запасу мови, обсяги якого невпинно зростають, передусім у нових галузях, терміносистеми яких перебувають на стадії 
становлення. Однією з таких галузей є енергозбереження [3]. 

Розвиток енергозберігаючих технологій іде швидкими темпами завдяки, зокрема, тісній взаємодії вітчизняних і зару-
біжних фахівців, що зумовлює взаємопроникнення галузевої лексики. Поповнення французької термінології енергозбере-
ження є передумовою дослідження засобів її творення, а також особливостей перекладу.

Метою цієї розвідки є встановлення структурних особливостей французьких термінів у галузі енергозбереження та 
збереженню таких особливостей у перекладі. Об’єктом стали галузеві термінологічні одиниці, дібрані шляхом суцільної 
вибірки із спеціальних словників [2; 4].

Переклад термінологічних одиниць постійно перебуває у полі зору дослідників як одна з найскладніших проблем пе-
рекладознавства, що зумовлено стрімким розвитком фахової лексики, яка обслуговує різні галузі знань і адекватний пере-
клад якої вимагає ретельного аналізу етимології, особливостей функціонування та структури елементів, що її формують.

Вивченню термінів науково-технічної галузі завжди приділяли значну увагу українські та іноземні учені. Так, Г. Ага-
пова досліджувала особливості перекладу хімічної термінології, Н. Александрова описала історію та способи перекладу 
математичних термінів, О. Ахманова уклала словник лінгвістичних термінів, О. Баловнєва описала особливості перекла-
ду англійської науково-технічної термінології, Л. Борисова розглядала особливості термінології законодавчих текстів на 
прикладі Актів британського парламенту, М. Брантес досліджував логічні, лінгвістичні та історико-наукові аспекти тер-
мінології. О. Дуда вивчає особливості музичних термінів, А. Вовк – політичні терміни, А. Коваленко досліджує особли-
вості перекладу юридичної літератури, О. Іванова – машинобудівну термінологію та її відображення у словниках ХХ ст.,  
Г. Дядюра займається питанням передачі образності у термінології фізики елементарних частинок. В. Карабан досліджу-
вав семантичні проблеми в термінології, Т. Кияк створив типологічну характеристику термінологічних одиниць. Розробки 
цих учених зробили істотний внесок у розв’язання проблеми перекладу термінів. У цій розвідці зроблено спробу виявити 
особливості перекладу термінів енергозбереження, галузі, що розвивається, що й становить наукову новизну дослідження.

Вивчення французької та української термінології потребує врахування складної структури мовних одиниць, що її 
формують, зокрема їхню багатокомпонентність. Аналіз фактичного матеріалу, що базувався на кількісних параметрах, дав 
змогу виділити терміни, які складаються з одного, двох, трьох та більше компонентів, що є повнозначними словами. Від-
так, у французькій термінології енергозбереження можна виокремити однокомпонентні, двокомпонентні, трикомпонентні 
та багатокомпонентні побудови. У перекладі українською мовою збереження кількості компонентів, що є повнозначними 
словами, можемо спостерігати у значній кількості випадків.
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А. Однокомпонентними термінами виступають такі зразки: générateur (m) – генератор, biomasse (f) – біомаса, craquage 
(m) – крекінг, électrolyse (f) – електроліз, hydrogénation (f) – гідрування, sédiment (m) – відклади.

У всіх наведених прикладах спостерігаємо збіг компонентів за кількісним та якісним параметрами. Майже усі терміни 
є прямими запозиченнями з мови-джерела їхнього походження (латинської, грецької), власне французьким є craquage (m), 
який має відповідником українське запозичення з англійської (крекінг). В останньому прикладі, sédiment (m) – відклади, 
спостерігаємо відмінності у категорії числа, де має місце функціональна заміна граматичної форми.

Значна кількість французьких однокомпонентних термінів в українській мові мають відповідниками двокомпонентні 
побудови, як, наприклад: dégazolinage (m) – добування газоліну, géothermie (f) – геотермія та геотермальна енергетика, 
gazole (m) – дизельне паливо. Французький термін gazole є похідним від англійського gasoil, що є результатом основоскла-
дання слів gas (« gaz ») та oil (« huile », « pétrole ») і має значення carburant pour moteur diesel [5]; український відповідник 
утворено шляхом перекладу кожного смислового елемента складного слова повнозначною самостійною одиницею. Тер-
мін dégazolinage складається з таких елементів: префікс dé-, що має значення «позбавлення», терміноназви gazoline (у зна-
ченні mélange d’alcanes [5] – cуміш легких рідких вуглеводнів) та суфікса -age, що вказує на «процес»; український термін 
є двокомпонентним, він містить такі складові: добуванння як процес «одержання», що є антонімічним до французького 
значення «позбавлення» і прямий відповідник смислового компонента французького терміна gazoline – «газолін». Таким 
чином, одне й те ж наукове поняття може реалізуватися відмінними структурами у різних мовах.

Б. Двокомпонентними термінами виступають такі побудови: énergie (f) nucléaire – атомна енергетика, énergie (f) 
solaire – сонячна енергія, capteur (m) solaire – сонячний колектор, cellule (f) photovoltaïque – фотогальванічний елемент, 
étiquette-énergie (f) – маркування енергоефективності, pompe (f) à chaleur – тепловий насос, rayonnement (m) solaire – со-
нячна радіація.

Зазвичай двокомпонентним французьким термінам відповідають двокомпонентні структури в українській мові. Сло-
восполученню cellule (f) photovoltaïque, що складається з двох повнозначних компонентів, відповідає двоелементний 
український еквівалент. Зауважимо, що термін photovoltaïque і його відповідник фотогальванічний є результатом скла-
дання префіксоїда photo-/фото (lumière), кореня -volt-/-гальван- (обидва – похідні від імен італ. фізиків – Volta та Galvani, 
відповідно) та суфікса –ique/-ічний (relatif à), а термін cellule перекладено загальнішим терміном «елемент». У випадку 
pompe (f) à chaleur – тепловий насос спостерігаємо транспозицію, а саме – заміну французького іменника прикметником 
в українському перекладі, що зумовлює зміни у будові терміна N+N → Adj.+N. Французький термін étiquette-énergie (f) 
складається із двох повнозначних елементів etiquette та énergie, що за структурою відповідає українському еквівалентові, 
водночас другий компонент в українському перекладі конкретизовано: énergie – енергоефективність.

Водночас, чисельними є випадки, коли двокомпонентні структури оригіналу мають відповідниками у мові перекладу 
трикомпонентні побудови. Наприклад, panneau (m) solaire – панель сонячних батарей перекладено з уточненням, адже 
сонячна панель складається з набору сонячних батарей та самої панелі. Струм, який виникає у результаті потрапляння со-
нячних променів на сонячну панель, перетворюється в контролері заряду до рівня, необхідного для заряду акумуляторної 
батареї. Таким чином, батарея є важливим елементом сонячної панелі, що зазначає український переклад.

В. Трикомпонентними термінами виступають, зокрема, такі структури: compteur (m) électrique communicant – інтелек-
туальний лічильник електроенергії, réseau (m) électrique intelligent – розумні мережі електропостачання, chauffe-eau (m) 
solaire – сонячний водонагрівач, tonne (f) d’équivalent pétrole – тонна нафтового еквівалента, courant (m) alternatif triphasé 
– трифазний змінний струм.

Як засвідчують приклади, існує тенденція збереження повнозначних компонентів у перекладах за кількісним показни-
ком. Водночас, у перекладі першого прикладу compteur (m) électrique communicant має місце семантичний зсув, у резуль-
таті якого французький елемент терміна communicant отримує новий оказіональний відповідник – інтелектуальний. На 
наше переконання, український відповідник точніше передає смислове навантаження терміна, позаяк новий пристрій не 
лише надає певну інформацію, а й застосовує для цього найсучасніші досягнення технологій для її передачі (пор.: франц. 
communicant – qui rend commun à, fait part de, transmet [5], укр. інтелектуальний – стос. до інтелекту; розумовий [1]).

У перекладі терміна réseau (m) électrique intelligent – розумні мережі електропостачання спостерігаємо функціональ-
ну заміну граматичної форми, а саме – однини формою множини, а також транспозицію прикметника électrique – у мові 
перекладу отримуємо іменник електропостачання. Варто зауважити, що тут має місце уточнення поняття з додаванням 
слова «постачання», відсутнім у значенні французького терміна.

Г. Чотирикомпонентними термінами виступають такі структури: station (f) de transfert d’énergie par pompage – насосна 
станція, що забезпечує передачу енергії, déchargement (m) automatique des systèmes énergétiques – автоматичне розванта-
ження енергосистем, mode (m) de fonctionnement d’un moteur électrique – режим роботи електродвигуна, analyse (f) de la 
qualité de l’énergie électrique – аналіз якості електричної енергії. 

Багатокомпонентні терміни мають переваги у більшій поняттєвій точності найменування денотата, водночас такі 
структури часто зумовлюють відмінності кількісного та семантичного плану у перекладі. Так, зокрема у випадку mode (m) 
de fonctionnement d’un moteur électrique двокомпонентний елемент moteur électrique перекладено за допомогою одноком-
понентного словникового відповідника електродвигун, що є результатом основоскладання прикметника електричний та 
іменника двигун. Переклад терміна station (f) de transfert d’énergie par pompage – насосна станція, що забезпечує передачу 
енергії надає зразок цілісного перетворення, а саме має місце зміна порядку слів, додавання уточнювальної смислової 
одиниці забезпечує, що вводиться підрядним сполучником що; функціональна заміна способу дії par pompage означенням 
насосна до ключової смислової одиниці станція.

Здійснений аналіз смислових одиниць, що формують терміни-словосполучення, доводить, що складові такого терміна 
можуть належати до різних галузей знань, що дає змогу виділити такі типи термінів-словосполучень:

– терміни-словосполучення, усі компоненти яких є словами загальновживаної лексики і тільки сполучення цих слів 
формує термінологічну одиницю, наприклад: obsolescence (f) technologique – технологічне старіння; matières (f, pl) 
radioactives sous forme spéciale – радіоактивний матеріали особливого типу.

– терміни-словосполучення, в яких, як правило, тільки один із компонентів є спеціальним терміном, а інший(і) 
належить(ать) до слів загальновживаної лексики. Компонентами такого типу можуть бути два і більше іменників, або 
прикметник(и) і іменник(и). Кількісний аналіз результатів дослідження показав, що терміни з такими компонентами є 
найпоширенішими. Більшість термінів мають структуру типу N+N, Adj.+N. наприклад: effet (m) somatique – соматичний 
ефект; validation du modèle – валідація моделі; stockage (m) provisoire – тимчасове зберігання.
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– терміни-словосполучення, усі компоненти яких є словами спеціального вжитку, наприклад: ion (m) purificateur – іон-
ний очисник; arc (m) électrique – дуговий розряд.

Таким чином, складні терміни-словосполучення можуть мати компонентами слова спеціальної і /або загальновжива-
ної лексики, які, вступаючи у зв’язок один з одним, утворюють єдине термінологічне поле.

Здійснений нами структурний аналіз дає підстави стверджувати, що найуживанішими конструкціями є терміни-сло-
восполучення типу N.+Adj., наприклад: régulateur (m) solaire – сонячний регулятор, де маємо збіг компонентної будови 
французького терміна і його українського еквівалента, проте зі зміною порядку слів (Adj.+N. в українському перекладі), 
що відповідає нормативним вимогам української граматики.

Терміни-словосполучення з трьома і більше компонентами, як уже було зазначено, є рідкісним явищем. Виявлені 
зразки трикомпонентних термінів-словосполучень дають змогу виділити такі побудови:

– N+Adj.+Adj.: compteur (m) électrique communicant, в українському еквіваленті якої отримуємо структуру Adj.+N+N 
– інтелектуальний лічильник електроенергії, де іменники поєднано підрядним зв’язком прилягання, має місце зміна по-
рядку компонентів;

– N+N+Adj.: tonne (f) d’équivalent pétrole, в українському відповіднику змінено порядок компонентів, що дало струк-
туру N+Adj.+N: тонна нафтового еквівалента.

Виявлені чотирикомпонентні терміни-словосполучення мають таку структуру:
– N+N+N+N: station (f) de transfert d’énergie par pompage – насосна станція, що забезпечує передачу енергії, якій в 

українському еквіваленті відповідає побудова Adj.+ N+V+N+N з підрядним зв’язком компонентів.
– N+Adj.+N+Adj.: déchargement (m) automatique des systèmes énergétiques – автоматичне розвантаження енергосис-

тем, що відтворено українською структурою Adj.+N.+N зі зміною порядку слів та злиттям основ енергетичних+систем.
– N+N+N+Adj.: mode (m) de fonctionnement d’un moteur électrique – режим роботи електродвигуна, якій в українсько-

му еквіваленті відповідає побудова N+N+N зі злиттям основ електричний+двигун та добором варіативних відповідників 
mode (режим) та fonctionnement (робота).

Аналіз термінів за морфологічними критеріями числа та роду засвідчує численні відмінності. Так, різну категорію чис-
ла французького терміна (у формі однини) і його українського еквівалента (у формі множини) виявлено у таких випадках: 
appareil (m) électroménager – електропобутові прилади, combustible (m) fossile – горючі корисні копалини, composant (m) 
électronique – електронні компоненти, déchet (m) toxique – токсичні відходи, eau (f) douce – прісні води, échangeur (m) de 
chaleur – теплообмінні апарати, fossile (m) – фосілії, gaz (m) de couche – метан вугільних пластів, origine (f) fossile – ко-
рисні копалини, perte (f) diélectrique – діелектричні втрати, traitement (m) du signal – обробка сигналів тощо. 

Відмінності у перекладі за категорією роду зумовлено, зокрема, тим, що українська мова вирізняє три роди іменни-
ків, а французька лише два – чоловічий та жіночий, а також розбіжностями у розподілі цими мовами об’єктів дійснос-
ті за критерієм чоловічого/жіночого, що може бути наслідком відмінного національного світосприйняття. Зауважимо, 
що виявлені галузеві українські терміни тяжіють до вживання іменників середнього роду, наприклад: alimentation (f) à 
decoupage – імпульсний стабілізатор (чол.) напруги, alimentation (f) électrique – забезпечення електропостачання (сер.), 
automatisme (m) – автоматичне керування (сер.), barre (f) omnibus – шино провід (чол.), biomimétisme (m) – біоміметика 
(жін.), blocage (m) – блокування (сер.), boucle (f) de masse – вирівнюючий струм (чол.), carburant (m) – пальне (сер.), charge 
(f) modulable – регулятор (чол.) напруги, circuit (m) intégré – мікросхема (жін.), climatisation (f) – кондиціонування (сер.) 
повітря, construction (f) durable – екологічне будівництво (сер.) тощо.

Одним із найактивніших способів термінотворення у французькій мові, який відтворено в українських еквівалентах, 
є префіксація. Наприклад: aéroréfrigérant (m) – атмосферний охолоджувач, éсovillage (m) – екоколесо, infrastructure (f) 
énergétique – енергетична інфраструктура, interface (f) – інтерфейс, surcharge (f) – перенавантаження, biocarburant (m) 
– біопаливо, cogénération (f) – когенерація, supraconductivité (f) – надпровідність та ін.

В таких прикладах, як aérosol (m) – аерозоль, aérothermie (f) – аеротермія префіксацію французького терміна передано 
українською за допомогою транс кодування з третьої мови-джерела. У випадку aéroréfrigérant (m) – атмосферний охоло-
джувач префікс aéro- відтворено його варіативним відповідником – прикметником атмосферний. У словах surcharge (f) і 
surtension (f) смислове навантаження французького префікса sur- (над, поверх, вище) передано за допомогою українського 
префікса пере- з таким же значенням (перенавантаження і перенапруга, відповідно).

Таким чином, комплексне вивчення термінів енергозбереження дало змогу встановити, що французькі галузеві термі-
ноназви представлено однокомпонентними, двокомпонентними, трикомпонентними та чотирикомпонентними конструк-
тами. Превалюють однокомпонентні та двокомпонентні структури типу N. + Adj., спостерігається тенденція до лаконіч-
ності спеціального позначення. Кількість полікомпонентних термінів-словосполучень є незначною порівняно з одно- та 
двокомпонентними термінами-словосполученнями. Водночас, багатокомпонентні сполуки забезпечують точність вира-
ження поняття, в окремих випадках допомагають уникнути багатозначності, оскільки із збільшенням кількості компонен-
тів у терміні ступінь його багатозначності зменшується. Складні терміни-словосполучення формують слова спеціальної 
і / або загальновживаної лексики, поєднання яких й утворює єдине термінологічне поле найменування. Український ек-
вівалент у 50 % випадків відрізняється від французького терміна: здебільшого має місце зміна порядку слів та конверсія 
на граматичному рівні; конкретизація або ж генералізація на лексичному; спостерігаємо також випадки транскодування, 
запозичення з третьої мови, додавання, рідко – комплексне перетворення.

Перспективою подальших досліджень може стати зіставний аналіз функціонування галузевих термінів у спеціаль-
них та неспеціальних текстах українською та французькими мовами.
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ЙОДЖІДЖЮКУҐО ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ  
В ЯПОНСЬКІЙ МОВІ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯПОНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ 

ТА ЙОДЖІДЖЮКУҐО НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОЧУТТІВ

Краса мови проявляється не лише в пишномовності, але й в лаконічності. Яскравим зразком такої лаконічності 
є японські йоджіджюкуґо, фразеологічні одиниці, що складаються всього з чотирьох ієрогліфів. Саме цим одиницям 
та їхньому порівнянню з іншими фразеологічними одиницями японської мови і присвячена ця стаття. Метою дослі-
дження є виявлення когнітивних відмінностей між фразеологічними одиницями японської мови та йоджіджюкуґо, 
які беруть походження в Китаї, а також можливих відмінностей світогляду, що виражаються за їх допомогою.

Ключові слова: фразеологія, фразеологічна одиниця, йоджіджюкуґо, почуття людини, фразеологічні сполуки із 
4-х ієрогліфів, культурні особливості.

yOJiJuKugO aS a Special type Of phraSeOlOgical uNitS iN JapaNeSe laNguage. cOMpara-
tiVe aNalySiS Of JapaNeSe phraSeOlOgical uNitS aNd yOJiJuKugO, deNOtiNg feeliNgS

The beauty of the language is manifested not only in grandiloquence but in brevity. The striking example of such brevity 
is Japanese yojijukugo, phraseological units, consisting of only four characters. The subject of this article is these units and 
their comparison with other Japanese phraseological units. The aim of the research is to define cognitive differences between 
phraseological units of the Japanese language and yojijukugo, that come from China, and possible differences in world view 
expressed with their help.

Phraseology occupies a special place in every language. Phraseological units are an evidence of not only richness but 
also flexibility, diversity, and neatness of language. Phraseological units of all languages are the vital source for us to know 
the culture and wisdom of the nation, which contains a wide range of facts about its history, traditions, ideals, dreams and 
hopes. The Japanese language is especially rich on phraseological units, as far as it has absorbed not only its own nation 
wisdom but also a wisdom of other nations, Chinese in particular.

Since its coming from China, yojijukugo undergone significant impact of the Japanese language and culture. However, 
quite a large number of yojijukugo remained straight Chinese chengyu’s counterparts. The interesting thing is the extent to 
which they have kept or lost their authenticity in Japanese phraseology after coming in Japanese.

Keywords: phraseology, phraseological unit, yojijukugo, human feelings, phraseological compounds,consisting of 4 hi-
eroglyphs, cultural peculiarities.

ЁДЗИДЗЮКУГО КАК ОСОБЕННЫЙ ВИД ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯПОНСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ И ЁДЗИДЗЮКУГО, ОБОЗНА-
ЧАЮЩИХ ЧУВСТВА

Красота языка проявляется не только в высокопарности, но и в лаконичности. Ярким образцом такой лаконич-
ности есть японские йоджиджюкуґо, фразеологические единицы, состоящие всего из четырех иероглифов. Именно 
этим единицам и их сравнению с другими фразеологическими единицами японского языка и посвящена эта статья. 
Целью исследования являеться определение когнитивных отличий между фразеологическими единицами японского 
языка и ёдзидзюкуго, которые исходят с Китая, а также возможных различий мировоззрения, выражающихся с их 
помощью.

Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, ёдзидзюкуго, чувства человека, фразеологические кон-
струкции из четырёх иероглифов, культурние особенности.

Разом із різноманітними культурними, релігійними та писемними запозиченнями з Китаю, Японія запозичила і фра-
зеологічні одиниці, які зараз в японській мові називаються йоджіджюкуґо (Складні словесні конструкції, які складаються 
із чотирьох ієрогліфів та мають китайське походження. В китайській мові такі ідіоми називаються чен’юй.) та займають 
особливе місце серед її фразеології [4, с.114].

За довгий час перебування в японській мові, чен’юй стали повноцінною частиною японської фразеології в якості йо-
джіджюкуґо. Про це свідчить одна з особливостей йоджіджюкуґо, яку вдалося виявити, проаналізувавши йоджіджюкуґо 
та інші фразеологічні одиниці японської мови. Досить часто йоджіджюкуґо використовуються як частина японського 
фразеологічного звороту (йоджіджюкуґо疑心暗鬼 (Gishin anki) використовується як частина　疑心暗鬼を生ず (Gishin 
anki wo shoozu)), або ж є його скороченням (有頂天になって (Uchooten ni natte) – 有頂天外 (uchootengai)), що є свідчен-
ням інтерференції йоджіджюкуґо та інших фразеологічних одиниць. Ще одним свідченням того, що йоджіджюкуґо стали 
частиною японської мови та культури є утворення японських йоджіджюкуґо.

До того ж, багато із йоджіджюкуґо, перейшовши з Китаю до Японії, зазнали багатьох змін як на ієрогліфічному рів-
ні, так і на семантичному (наприклад, вираз «顔面蒼白 (Ganmen soohaku) Аж у всіх обличчя посиніли (від хвилювання)» 
під час епідемії грипу у 2009р. змінив свою форму на «顔面総白(Ganmen soohaku) Усі обличчя побіліли», оскільки всі 
одягали білі марлеві пов’язки). Проте, така культурна інтерференція, яку можна виявити за допомогою йоджіджюкуґо і 
досі лишається недослідженою, незважаючи на особливу увагу японців, зосереджену, останнім часом, на йоджіджюкуґо. 
Отож,оскільки своє походження йоджіджюкуґо беруть в Китаї, то досить доцільним є проведення порівняльного дослі-
дження йоджіджюкуґо та інших японських фразеологічних одиниць для виявлення саме культурологічних відмінностей 
та відмінностей світогляду, що виражаються за їх допомогою, оскільки йоджіджюкуґо висвітлюють проблему взаємодії 
мислення, а також, як частина фразеології, є тим, що впливає на ментальну культуру суспільства [4, с. 115]. Все ж, досить 
велика кількість йоджіджюкуґо лишилася прямими відповідниками китайських чен’юй. Метою дослідження є визначити 
до якої міри чен’юй зберегли або ж втратили свою автентичність після приходу в японську мову.

У минулих дослідженнях, на основі класифікації були виявлені деякі відмінності йоджіджюкуґо від інших фразеоло-
гічних одиниць японської мови. Попередньо, під час дослідження японських фразеологічних одиниць на позначення по-
чуттів загалом, була зроблена класифікація фразеологічних одиниць японської мови на позначення почуттів, спираючись, 
в основному, на класифікації почуттів таких психологів-науковців, як А. Петровський, В. Додонов та І. Павлов [2, с. 95; 
3, с. 158; 5, с. 142].

Загальна класифікація фразеологічних одиниць японської мови на позначення почуттів:
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1. Фразеологізми на позначення моральних почуттів:
1.1. Фразеологізми, що позначають позитивні почуття та настрій: 
• Щастя;
• Задоволення;
• Радість;
• Любов;
• Кохання;
• Дружба;
• Честь.
1.2. Фразеологізми, що позначають негативні почуття та настрій:
• Злість;
• Роздратування;
• Знервування;
• Страх;
• Сум;
• Знущання;
• Нещастя;
• Заздрість;
• Зніяковілість.
 2. Фразеологізми на позначення гностичних почуттів:
2.1. Фразеологізми, що позначають інтелектуальні почуття;
2.2. Фразеологізми, що позначають пізнавальні почуття;
2.3. Фразеологізми, що позначають повчальні почуття. 
3. Фразеологізми на позначення почуттів краси [1, с. 154].
Класифікація йоджіджюкуґо на позначення почуттів:
1. Йоджіджюкуґо, що позначають позитивні почуття:
1.1. Щастя;
1.2. Радість;
1.3. Любов.
2. Йоджіджюкуґо, що позначають негативні почуття:
2.1. Злість;
2.2. Обурення;
2.3. Хвилювання, тривога;
2.4. Страх;
2.5. Сум;
2.6. Нещастя;
2.7. Мука, страждання.
3. Йоджіджюкуґо, що позначають почуття краси/естетичні почуття.
4. Інші
4.1. Змішані почуття;
4.2. Неконтрольованість почуттів;
4.3. Інші [1, с. 155].
Оскільки у випадку із йоджіджюкуґо відтворити загальну класифікацію вдалося не повністю, то були зроблені су-

дження про різницю в сприйнятті конкретним народом певного виду почуттів. Виявлені відмінності були наступними: 
серед йоджіджюкуґо не виділяються гностичні почуття, почуття задоволення, дружби, честі, роздратування, знервування, 
знущання, заздрості та зніяковілості. Проте саме серед йоджіджюкуґо можна виділити ті, що позначають обурення, хви-
лювання, тривогу, муку та страждання [1, с. 155].

Проаналізувавши детальніше йоджіджюкуґо та інші фразеологічні одиниці японської мови, вдалося виявити наступні 
спільні та відмінні риси, що вказують на культурологічні та ментальні відмінності.

Спільні риси
1. У йоджіджюкуґо та інших фразеологічних одиницях страх тісно пов’язаний із душею (魂飛魄散　(Konhi hakusan) 

Злякатися так, що аж душа вилітає/розсипається (укр. Аж холоне душа); 人の体から血の気が引く (Hito no karada kara 
chi no ki ga hiku) З людини витягають дух крові) та серцем (胆戦心驚　(Tansen shinkyou) аж серце лякається та печінка 
вискакує (укр. Серце в п’ятках; Аж в серці/грудях/на душі похололо); 心臓が飛び出るほど驚く (Shinzoo ga tobi-deru hodo 
odoroku) Аж серце вискочило).

2. Щастя та радість в обох випадках асоціюється з небесами (有頂天外　(Uchou tengai)Поза вищим рівнем неба (укр. 
Бути на 7-му небі від щастя); 天にも昇る心地である (Ten ni mo noboru kokochi de aru) Відчуття підйому до небес).

3. Злість людини виражається в йоджіджюкуґо та звичайних фразеологічних одиницях через очі та брови (張眉怒
目　(Choubi domoku) Очі виблискують злістю, брови насупити (укр. Насупити брови; Аж очі рогом); まゆをひそめる 
(Mayu wo hisomeru) Хмурити брови; 目を吊り上げる (Me wo tsuriageru) Вирячити очі).

4. В японських звичайних фразеологізмах часто описуються біди, що ідуть одна за одною (弱り目に祟り目 (Yowarime 
ni tatarime) Біда біду тягне). В йоджіджюкуґо також часто згадуються багато нещасть, що випадають людині (千辛万苦
　(Senshin banku) Безкінечні негаразди і нещастя).

Відмінні риси
1. Хоча у йоджіджюкуґо на позначення почуттів, як і у звичайних фразеологізмах, переважають йоджіджюкуґо на по-

значення любові, але більшість із них мають негативний відтінок:
• Туга за коханим (一日三秋　(Ichijitsu sanshuu) один день тягнеться за 3 осені), розлука в коханні (愛別離苦　(Aibetsu 

riku) тяжгість розставання з коханою людиною (укр. Хвилини тягнуться, як вічність));
• Туга матері за дитиною (倚門の望　(Imon no bou) почуття матері, яка чекає повернення дитини);
• «Згасання» почуттів (落花流水　(Rakka ryuusui) Про кохання, яке вже минуло. (укр. Пройшов холодок)).
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У звичайних фразеологізмах явно вирізняються лише «згасання» почуттів (秋風が吹く / 秋風が立つ (Aki kaze ga fuku 
/ Aki kaze ga tatsu) Подули осінні вітри) або ж їх швидкоплинність (恋は熱しやすく冷めやすい (Koi wa nesshi yasuku same 
yasui) Кохання швидко загорається і швидко гасне).

2. Як і у всіх інших фразеологізмах на позначення любові, у йоджіджюкуґо відображається любов особи вищого со-
ціального статусу до підданих і навпаки. Проте, у йоджіджюкуґо частіше говориться про рівну любов до всіх (一視同仁
　(Isshi doujin) Відноситися до підданих без фаворитства, любити всіх однаково), а у звичайних фразеологічних оди-
ницях – про заздрість інших через фаворитсво (愛多ければ憎しみ至る (Ai ookereba nikushimi itaru) Чим більше людину 
люблять, тим більше ненавидять її посторонні).

3. На відміну від звичайних фразеологічних одиниць, дуже часто в йоджіджюкуґо на позначення почуттів любові 
постають фрази, що позначають братерську або сестринську любов (鴒原之情　(Reigen no jou) Про сильну братерську 
або сестринську любов та їх схильність захищати одне-одного в складній ситуації (укр. Горою одне за одного стояти)).

4. У звичайних фразеологічних одиницях японської мови на позначення любові часто зустрічається факт того, що по-
дружжя погано ладить між собою (犬猿の仲 (Ken-en no naka) Жити, як кішка з собакою (Досл. Як мавпа з собакою)). У йо-
джіджюкуґо ж, навпаки, часто згадуються гарні відносини в подружжі (双宿双飛　(Soushuku souhi) Жити душа в душу).

5. Радість у йоджіджюкуґо асоціюється з танцями (狂喜乱舞　(Kyouki ranbu) Аж пританцьовувати від радощів), а та-
кож з птахами (зокрема з горобцем), оскільки за часту йоджіджюкуґо включають в себе ієрогліфи, що означають горобця 
(欣喜雀躍　(Kinki jakuyaku) Підстрибувати від радощів).

6. На відміну від фразеологізмів японського походження, в йоджіджюкуґо на позначення радощів можна знайти ті, 
що зазначають той факт, що і в бідності є чому радіти (曲肱之楽　(Kyokukou no tanoshimi) І в бідному житті є радощі). 

7. Страх у йоджіджюкуґо зачасту асоціюється із війною (戦戦慄慄　(Sensen ritsuritsu) тремтіти від страху (укр. Аж 
морозом сипнуло; Аж мурашки забігали)), що є відмінним від звичайних фразеологічних одиниць.

8. Страх у звичайних фразеологізмах дуже часто асоціюється з холодом (背筋が寒くなる (Sesuji ga samuku naru) Спи-
на холоне). У йоджіджюкуґо частіше зустрічається тремтіння (戦戦慄慄 (Sensen ritsuritsu) Тремтіти від страху).

9. Страх у йоджіджюкуґо також асоціюється зі зміною/втратою кольору (大驚失色　(Taikyou shisshoku) втратити 
колір від великого переляку (укр. Білий як стіна/полотно). У звичайних фразеологізмах – із кольором 青い (青くなる (Aoku 
naru) Посиніти від страху)

10. У йоджіджюкуґо також страх тісно пов’язяний із широко розкритими очима, язиком (瞠目結舌　(Doumoku 
ketsuzetsu) широко розкрити очі і зав’язати язик від страху (укр. Оніміти від страху/здивування; Аж баньки вилупити)), 
а у звичайних фразеологізмах, радше з волоссям, що стає дибки, або спиною (総毛立つ (Sooke datsu) Волосся дибки стає; 
背筋が寒くなる (Sesuji ga samuku naru) Спина холоне).

11. У йоджіджюкуґо злякана людина асоціюється з рослинами (草木皆兵　(Soumoku kaihei) Завмерти, наче трава чи 
дерево, від страху (укр. Остовпеніти від страху)).

12. Злість людини в йоджіджюкуґо також виражається через волосся, що стає дибки (頭髪上指　(Douhatsu joushi) 
Так злитися, що аж волосся стає дибки), що є не схоже на звичайні японські фразеологічні одиниці, де, як згадувалося 
раніше, волосся стає дибки від страху (総毛立つ (Sooke datsu) Волосся дибки стає).

13. У йоджіджюкуґо, що позначають злість, акцентується на тому, що злість шкодить та завдає страждань саме тому, 
хто злиться (切歯腐心　(Sesshi fushin) Страждати від душевних ран через злість).

14. Заздрість у фразеологізмах японського походження пов’язана із заздрістю до сусідів (隣の花は赤い (Tonari no 
hana wa agai) У сусіда й квіти червоні).

15. Нещастя в йоджіджюкуґо пов’язане із негараздами в країні, або загиблою країною (黍離之歎　(Shori no tan) Сто-
гін загиблої країни). 

16. Хвилювання в йоджіджюкуґо асоціюється із темрявою (暗雲低迷　(An’un teimei) За темними змарами майбут-
нього не бачити; 疑心暗鬼　(Gishin anki) В серце закрадається сумнів)

17. Краса в йоджіджюкуґо в основному асоціюється з матеріальними цінностями: дорогоцінним камінням (琳琅珠玉
　(Rinrou shugyoku) про прекрасний дорогоцінний камінь; може вказувати також на красиву людину або вірш), розкішни-
ми палацами (桂殿蘭宮　(Keiden rankyuu) про красивий палац) та прикрасами (宝鈿玉釵　(Houden gyokusai) про розкішну 
заколку, прикрашену золотом, сріблом і дорогоцінним камінням.); в звичайних японських фразеологізмах це радше квіти 
або картини (錦上花を添える (Kinjoo hana wo soeru) Класти квіти поверх парчі; 絵になる (E ni naru) Ставати картиною).

18. Краса в йоджіджюкуґо постає як щось не добре і не зле, а як щось, вище від усього (耽美主義　(Tanbi shugi) Ду-
мати про красу як про найвище мистецтво, ставити його вище добра чи зла), що також не зустрічається в інших фразе-
ологізмах японського походження.

Як можна помітити, спільних рис культурологічного характеру між йоджіджюкуґо та іншими фразеологічними оди-
ницями японської мови на позначення почуттів значно менше, аніж відмінних. Тож, можна вважати, що хоча йоджіджю-
куґо і входять до складу японських фразеологізмів та є повноправною частиною японської мови (про що свідчать зміни 
та новоутворення йоджіджюкуґо в японській мові), проте вони значно відрізняються на когнітивному рівні. До того ж, 
хоча ідіоматичні йоджіджюкуґо вже довгий час зазнають впливу японської мови та культури, але свою культурну автен-
тичність чен’юй до певної міри зберегли і значно вирізняються серед інших фразеологічних одиниць японської мови в 
якості йоджіджюкуґо.

Дане дослідження дозволить поглянути ширше на йоджіджюкуґо та японські фразеологічні одиниці з культуроло-
гічної точки зору, а також стане цінним внеском в подальші дослідження поки малодослідженої сфери йоджіджюкуґо та 
японської фразеології загалом.
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РОЛЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  
У ПРОЦЕСІ НАБУТТЯ СТУДЕНТАМИ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

 
Стаття призначена дослідженню ролі міжкультурної компетенції у структурі перекладацької компетентнос-

ті майбутніх філологів. Висвітлено основні дослідницькі напрямки щодо ролі міжкультурної взаємодії та міжкуль-
турного спілкування у процесі підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Запропоновано модель перекладацької 
компетентності з урахуванням наявності в її структурі міжкультурної компетенції як важливої складової.

Ключові слова: компетенція, міжкультурне спілкування, перекладацька компетентність, міжкультурна 
 взаємодія.

the rOle Of iNtercultural cOMMuNicatiON iN the prOceSS Of fOrMiNg the traNSlatiON 
cOMpeteNce Of the StudeNtS

The article deals with the process of forming the translation competence of future philologists. The article reveals the 
methodological basis of the issue. The structural-functional model of translation competence is constructed. This model is 
based on the theoretical analysis of scientific literature. It contains the program of facilitating the formation of the translation 
competence. The place of intercultural communication among the sub-competences in the structure of translation competence 
is discussed in the article. Basic psychological factors of forming the translation competence of future philologists were deter-
mined: the readiness of the students to participate in the program of formation of the translation competence; the willingness 
of the students to perform the translation independently and to take the professional decisions on their own; the forming of 
some basic competences such as cognitive, social-psychological and axiological components of the translation competence; 
the students’ inclusion into the activities that are close to real-life conditions of their profession and etc.

In the article the issue is discussed, concerning one of the main tasks of modern education, namely that education specialist 
of a high level is able to learn and create cultural products through dialogic communication, ready for effective social interac-
tion on the basis of accepted in the modern society the moral norms, etc., the process requires the involving of all the partici-
pants in the educational process of high level communicative culture, communicative competence, communication skills, etc. 

Key words: competence, intercultural communication, translation competence, intercultural interaction.

РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ПЕРЕ-
ВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Статья предназначена исследованию роли межкультурной компетенции в структуре переводческой компетентно-
сти будущих филологов. Освещены основные исследовательские направления в сфере межкультурного взаимодействия 
и межкультурного общения в процессе подготовки высококвалифицированных специалистов. Предложена модель пере-
водческой компетентности с учетом наличия в ее структуре межкультурной компетенции как важной составляющей.

Ключевые слова: компетенция, межкультурное общение, переводческая компетентность, межкультурное вза-
имодействие.

Вступ. Інтеграція України до західноєвропейського та світового економічного простору, розширення міжнародних 
контактів, зростання обсягів міжнародної торгівлі та дипломатичної діяльності призвели до того, що професія філоло-
га, який володіє навиками перекладу, є однією з найбільш затребуваною у нашій країні. Зміни освітньої програми, які 
відбуваються в Україні останніми роками, також наголошують на необхідності підготовки великої кількості висококва-
ліфікованих філологів, у яких є сформованою перекладацька компетентність а також збільшують вимоги до спеціаліс-
тів-філологів саме в галузі перекладу. При цьому становлення перекладацької компетентності як складової професійної 
компетентності набуває пріоритетного значення. Така ситуація вимагає розв’язання практичних завдань та питань куль-
турної взаємодії та адаптації представників однієї культури до спільноти представників іншої культури. Актуальною 
проблемою залишається міжкультурна комунікація, що сприяє формуванню перекладацької компетентності майбутніх 
фахівців з огляду на вимоги вищої освіти. 

Отже, одним із головних завдань сучасної освіти є виховання фахівця такого рівня, який здатний пізнавати й ство-
рювати культурні продукти шляхом діалогічного спілкування, готовий до ефективної соціальної взаємодії на основі при-
йнятих в суспільстві моральних і правових норм тощо, що вимагає від усіх учасників навчального процесу високого 
рівня комунікативної культури, комунікативної компетентності, сформованих навичок спілкування тощо. Отже, набуття 
студентами перекладацької компетентності є можливим лише за умов системно організованого міжкультурного діалогу.

Отримані результати досліджень та аналіз наукових публікацій свідчать про те, що залучення студентів до міжкуль-
турної комунікації є надзвичайно складним та значущим в процесі набуття ними перекладацької компетентності. А, від-
так, мета статті полягає у визначенні змісту поняття «міжкультурна комунікація» та окресленні її ролі для перекладацької 
діяльності майбутніх фахівців.

Основний виклад матеріалу. Одним з найважливіших підходів до визначення перекладацької компетентності є куль-
турологічний підхід (І. С. Алексеєва [4], Л. І. Духова [6], О. Д. Огуй, [3]). В межах даного підходу поняття перекладацької 
компетентності пов’язують з таким процесом, як міжкультурна комунікація, яку автори розглядають як сукупність різно-
манітних форм взаємостосунків і спілкування між індивідами і групами, що належать до різних культур. 

Так, за визначенням І.Ю.М’язової, міжкультурна комунікація – це опанування студентами базовими навичками, яки-
ми слід оволодіти під час суб’єкт-суб’єктивного спілкування, оскільки «взаємодія» з іншою культурою вимагає певних 
знань та умінь, зосередженості на набутих чи усталених нормах соціальної практики людей, які належать до різних на-
ціональних та етнічних спільнот [2]. За визначенням Ф.С.Бацевича, «міжкультурна комунікація – це процес спілкування 
(вербального і невербального) людей (груп людей), які належать до різних національних лінгвокультурних спільнот, що, 
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як правило, послуговуються ідентичними мовами, але відчувають лінгвокультурні особливості партнера по спілкуван-
ню, мають різну комунікативну компетенцію, яка може стати причиною комунікативних невдач або культурного шоку в 
спілкуванні» [1]. Погоджуючись з думкою науковця, вважаємо, що характерною рисою міжкультурної комунікації є усві-
домлення відмінності самого партнера, а також особливості його мотивацій, інтенцій, фонових знань, коду (мови, жестів, 
символіки, умовних знаків тощо). Це дає нам можливість зробити висновок що, опанувавши навичками соціокультурної 
та міжкультурної комунікації, які забезпечують адекватність соціальних та професійних контактів, підтвердивши готов-
ність особистості до соціальної взаємодії на основі прийнятих в суспільстві моральних і правових норм, виявивши повагу 
до людей, толерантність по відношенню до іншої культури, а також готовність відчувати відповідальність за підтримку 
партнерських конфіденційних відносин, студенти набувають міжкультурної компетенції, яка позитивно корелює з такими 
характеристиками індивіда: 

‒ відчуття ідентичності на рівні нації, колективу, особливо в плані виконання фахівцем професійної діяльності згідно 
з ціннісно-смисловою системою певного соціуму; 

‒ знання культури, що дозволяє розглянути характеристики її представників ніби «зсередини» і застосовувати певний 
набір правил етикету відповідно до національних або місцевих (локальних) традицій, норм, звичок тощо;

‒ володіння інструментами і методами відтворення культури;
‒ усвідомлення численних потреб ринку праці та поліпшення методів роботи з національними меншинами та етнічни-

ми групами у своїй країні та за кордоном;
‒ участь у роботі міжнародних організацій та ін.
В свою чергу, міжкультурну компетенцію деякі дослідники також відносять до ключових компетенцій і розуміють ви-

ключно широко, наприклад, як «позитивне ставлення до наявності в суспільстві різних етнокультурних груп і добровільну 
адаптацію соціальних і політичних інститутів суспільства до потреб різних культурних груп», «готовність утриматися від 
прояву недовіри і власної оцінки, поважаючи цінності, переконання і поведінкові шаблони інших учасників комунікації», 
а також «готовність аналізувати власні переконання, досвід, цінності і уявлення з точки зору співрозмовника». Таким 
чином, міжкультурна компетенція припускає, в першу чергу, наявність у індивіда умінь емпатійності, толерантності, 
рефлексії, а також опанування загальнокультурними людськими цінностями. 

Міжкультурна перекладацька компетенція не узагальнено, а досить детально відображує комунікативну культуру 
щодо носіїв «чужої» культури, особливості її прояву у двомовній комунікації. Щодо думки О.Р.Бондаренко, міжкуль-
турна комунікативна компетенція в процесі іншомовного спілкування розуміється як орієнтація мовця, який спілкуєть-
ся іноземною мовою, своєї мовленнєвої поведінки стосовно іноземного адресата, тобто успішне використання фонових 
знань щодо культурозумовлених комунікативних особливостей іноземного адресата, а також комплекс умінь враховувати 
наявні міжкультурні комунікативні розбіжності в процесі спілкування з носіями даної іноземної мови [5]. Подібно до  
О. Р. Бондаренко, І. Л. Плужник дане поняття розглядає як здатність до ефективної комунікативної взаємодії в процесі 
розуміння та інтерпретації сенсу інокультурних ситуативних дій на основі усвідомлення як загальних, так і різноманітних 
ознак культур, способів їх мовного і немовного вираження в умовах експлікації професійного дискурсу [9]. 

Отже, задача перекладацької діяльності полягає в забезпеченні успішної комунікації між носіями різних мов. В ситуа-
ціях спілкування, коли комуніканти належать до різних національно-етнічних і мовних співтовариств, можуть виникнути 
проблеми в комунікації, зумовлені неабиякими розбіжностями у їхніх системах фонових знань, а також їх культур. Таким 
чином, у ситуаціях контакту представників різних культур (лінгво-культурних спільнот тощо) мовний бар’єр – не єдина 
перешкода на шляху до взаєморозуміння. Національно-специфічні особливості самих різних компонентів культур кому-
нікантів (особливості, які роблять можливою реалізацію між цими компонентами етнодиференційних функцій) можуть 
значно ускладнити процес міжкультурного спілкування. Адже в основі будь-якої комунікації, тобто, в основі мовного 
спілкування як такого, знаходиться «розподіляючий код» (shared code), «розподіляючий» знання реалій, знання предмета 
комунікації між учасниками спілкування: між тим, хто говорить/пише і тим, хто слухає/читає тощо. 

Таким чином, можна зробити висновок, що перекладач виконує роль не лише мовного посередника, але й посередника 
між культурами. Не випадковими є думки, що «переклад – це не тільки взаємодія мов, але й взаємодія культур... Процес 
перекладу «перетинає» не лише межі мов, але й межі культур» [11, с. 18]. 

В силу цього гостра потреба у зваженому розумінні відмінностей між культурами вже на сьогодні розуміється переваж-
ним числом перекладачів. Адже несформованість міжкультурної перекладацької компетенції фахівця може бути причиною 
«дефектної комунікації» і нанести шкоду взаєморозумінню й успішній співпраці партнерів по соціальній взаємодії [11]. 

Для здійснення ефективної міжкультурної та міжособистісної комунікації перекладачі повинні мати знання соціокуль-
турного контексту щодо використання іноземної мови, а також вміння в даному контексті спілкуватися, тобто йдеться про 
оволодіння міжкультурною компетенцією. Даний вид компетенції дозволяє партнерам по спілкуванню іноземною мовою 
відчувати себе практично на рівних з носіями мови (говорячи «на рівних», мається на увазі адаптація щодо іноземної куль-
тури), і це є кроком до високого рівня володіння іноземною мовою (тобто, до сформованості здатності оперувати вивче-
ною мовою в повсякденних ситуаціях на рівні, максимально наближеному до рівня носіїв мови). Адже, останніми роками 
все більше авторів звертають увагу на той факт, що оволодіння іноземною мовою, покладене в основу формування пере-
кладацької компетентності, є, перш за все, залученням фахівця до іншої культури, оволодінням новим соціокультурним 
змістом, міжкультурною компетенцією тощо. Отже, на думку С. Г.Тер-Минасової, мови повинні вивчатися з урахуванням 
особливостей міжкультурного простору і культури народів, які розмовляють цими мовами [10, с. 27]. Вивчення іноземної 
мови передбачає, перш за все, оволодіння іноземною культурою. В свою чергу, Є.І.Пассов справедливо зазначає, що тер-
мін «іноземна культура» позначає культуру країни досліджуваної мови, а іншомовна культура – це вплив різноманітних 
мов на становлення іноземної культури [8]. 

Формування перекладацької компетентності у студентів, вважає Т. Г. Зав’ялова, не може обмежуватися власне лінг-
вістичними методиками, спрямованими на формування мовної та мовленнєвої компетенцій. За умов використання комп-
лексного підходу щодо подачі матеріалу доцільно поєднувати вивчення власне лінгвістичних феноменів із тлумаченням 
культурних реалій, історичного контексту і сучасного соціального середовища, що впливають на особливості їхнього 
вживання та обґрунтування, модифікацію лексичного значення окремих реалій тощо [7]. Спираючись на доробок вітчиз-
няних та зарубіжних науковців, нами було розроблено структуру перекладацької компетентності філолога.
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Рис. 1. Структура перекладацької компетентності філолога

Отже, на нашу думку перекладацька компетентність складається із певних компонентів, а саме: когнітивного, соці-
ально-психологічного та аксіологічного, які, в свою чергу, вміщуватимуть ті чи інші види компетенцій (див. рис.1). Між-
культурна компетенція в свою чергу з складовою соціально-психологічного компоненту перекладацької компетентності 
на ряду з соціально-особистісними, загальнонауковими компетенція ми а також інформаційною компетенцією. Адже саме 
завдяки сформованості на високому рівні міжкультурної компетенції студенти опановують стратегічні вміння загладжу-
вати конфлікти між «своїми» і «чужими», здатності генерувати нову модель міжкультурної взаємодії. 

Висновки. Одним із головних завдань сучасної освіти є виховання особистості, котра здатна пізнавати й створювати 
культуру шляхом діалогічного спілкування, що вимагає від усіх учасників педагогічного процесу високого рівня комуні-
кативної культури, комунікативної компетентності, розвинутих навичок спілкування. Вона можлива за умов правильно 
організованого міжкультурного діалогу. Навчаючи майбутніх перекладачів здійснювати опосередковану міжкультурну 
комунікацію, ставиться завдання, передусім, виховати бікультурну особистість, тобто, ˗ особистість, існуючу одночасно 
в двох культурних просторах, яка вміє сприймати світ одночасно з двох різних боків. Отже, міжкультурна компетенція 
буде розглядатися як компонент професійної підготовки філолога в галузі іноземних мов, що передбачає оволодіння май-
бутнім фахівцем певною сукупністю знань про культуру досліджуваної іноземної мови, саме через яку опосередковується 
культурна взаємодія, а також відбувається становлення умінь переборювати міжкультурні розбіжності в процесі крос-
культурного спілкування.

Отже, слід зазначити, що міжкультурна компетенція є важливою складовою перекладацької компетентності філоло-
га, тому що дозволяє успішно здійснювати міжкультурну взаємодію, яку покладено в основу перекладацької діяльності 
фахівця.
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ПОНЯТТЯ АНЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АУДІЮВАННІ  
У СУЧАСНОМУ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

У статті аналізується поняття англомовної компетентності в аудіюванні (АКА), яка розглядається як сукуп-
ність (фонетичних, лексичних, граматичних) знань, рецептивних (фонетичних, лексичних і граматичних) навичок, 
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аудитивних вмінь та здібностей, що полягають в здатність особистості коректно сприймати, розуміти та ре-
агувати комунікативно на мовлення носіїв або не носіїв англійської мови (мовлення яких наближається до норми), 
яка базується на складній і динамічній взаємодії відповідних знань, навичок, вмінь та комунікативних здібностей. 
Досліджуються і детально описуються окремі складові АКА: знання, навички, вміння та здатність. До розгляду 
пропонується зміст мовленнєвої компетентності в аудіюванні на рівні володіння В2 (незалежного користувача). 
Описується різниця між підрівнями В 2.1 та В 2.2.

Ключові слова: англомовна компетентність в аудіюванні, фонетичні, лексичні, граматичні знання, рецептивні 
лексичні, граматичні, фонетичні навички, аудитивні вміння, здатність, незалежний користувач.

the cONcept Of eNgiSh liSteNiNg cOMpeteNce iN cONteMpOrary liNguOdidactic diS-
cOurSe

The article analyzes the concept of English listening competence which is considered as a set of attainment of phonetics, 
vocabulary, grammar; receptive (phonetic, lexical and grammatical) skills; listening skills and the abilities of the individual 
to perceive, understand and respond in English based on a complex of dynamic interaction of relevant attainment, skills, and 
abilities. The components of English listening competence are thoroughly analyzed and described. The difference between the 
Independent Users B 2.1 and B 2.2. are searched. 

The B 2.1 User can understand the main ideas of linguistically complex speech on concrete and abstract topics presented 
in a standard dialect, including discussions on technical issues in the area of his / her specialization. The B 2.1 User is able 
to follow a long and complex argument if the topic is familiar enough, and the direction of the speech is explicitly marked.

The B. 2.2 User can understand the standard spoken language, «live» or broadcast on TV or radio on familiar and un-
familiar topics that are commonly used in personal, social, academic or professional field. Only excessive background noise, 
inadequate discourse structure and / or using of idioms can affect the ability to understand speech messages.

Key words: English listening competence, receptive phonetic, lexical, grammatical skills, attainment of vocabulary, gram-
mar, phonetics, listening ability, Independent User.

ПОНЯТИЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В АУДИРОВАНИИ В СОВРЕМЕННОМ ЛИНГВОДИ-
ДАКТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

В статье анализируется понятие англоязычной компетентности в аудировании (АКА), которая рассматрива-
ется как совокупность (фонетических, лексических, грамматических) знаний, рецептивных (фонетических, лекси-
ческих и грамматических) навыков, аудитивных умений и способностей, состоящих в умении личности корректно 
воспринимать, понимать и реагировать коммуникативно на речь носителей либо не носителей английского языка 
(речь которых приближается к норме), которая основывается на сложном и динамичном взаимодействии соот-
ветствующих знаний, навыков, умений и коммуникативных способностей. Исследуются и подробно описываются 
отдельные составляющие АКА: знания, навыки, умения и способности. К рассмотрению предлагается содержание 
речевой компетентности в аудировании на уровне владения В2 (независимого пользователя). Описывается разница 
между подуровнями В 2.1 и В 2.2.

Ключевые слова: англоязычная компетентность в аудировании, фонетические, лексические, грамматические 
знания, рецептивные лексические, грамматические, фонетические навыки, аудитивные умения, способность, неза-
висимый пользователь.

Згідно з міжнародними стандартами мовної освіти, навчання й оцінювання [2, с. 24] рівень сформованості англомовної 
компетентності в аудіюванні (АКА) на рівні володіння В2 (Незалежного користувача) має відбивати детальний зміст на-
вчання й контролю рівня сформованості АКА протягом курсу вивчення дисципліни. 

В дослідженнях з методики викладання іноземної мови (ІМ) знаходимо такі об’єкти контролю як лексична компетен-
ція (Л. В. Банкевич, О. Ф. Іванова, С. Ю. Ніколаєва, Н. С. Саєнко); граматична компетенція (В. В. Голубець, В. В. Осідак, 
Т. В. Путінцева); лексико-граматична компетенція (Н. І. Красюк); фонетична компетенція (Ю. В. Головач); соціокуль-
турна компетенція (С. І. Шукліна); філологічна компетенція (К. О. Пореченкова); аудитивні вміння (О. В. Кміть); компе-
тенція в говорінні (М. В. Мітіна, О. О. Молокович, О. С. Парнюгін, О. В. Тихомирова, О. О. Українська); компетенція в 
читанні (Т. Г. Король, І. А. Цатурова, Г. Б. Юдіс); писемне мовлення (Д. Ю. Телешев, Т. Р. Шаповалова).

Мета публікації – визначити поняття АКА у сучасному лінгвометодичному дискурсі та проаналізувати її складові на 
рівні володіння В2.1 та В2.2.

Услід за І. Г. Колосовською, аудіювання розглядається нами як невиражений зовні, активний внутрішній процес, який 
здійснюється за рахунок рецепції, переробки інформації і закінчується розумінням смислового змісту або його нерозу-
мінням [3, с. 5].

Компетентність, услід за С. Ю. Ніколаєвою, розуміємо як здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціаль-
ні потреби, діяти і виконувати поставлені завдання. Кожна компетентність поєднує знання, навички та вміння, а також 
ставлення, цінності, емоції, поведінкові компоненти, тобто все те, що можна мобілізувати для активної дії [5, c. 11–12].

За А. М. Щукіним, компетентність (від лат. competentis – здатний) – це сукупність знань, навичок і вмінь, які форму-
ються в процесі вивчення дисципліни, а також здатність виконувати ту чи іншу діяльність на основі набутих знань, нави-
чок та вмінь [6, с. 118].

Виходячи з цих визначень, розглядаємо АКА як сукупність (фонетичних, лексичних, граматичних) знань, рецептив-
них (фонетичних, лексичних і граматичних) навичок, аудитивних вмінь та здібностей. Отже, АКА – це здатність особис-
тості коректно сприймати, розуміти та реагувати комунікативно на мовлення носіїв або не носіїв англійської мови, яка 
базується на складній і динамічній взаємодії відповідних знань, навичок, вмінь та комунікативних здібностей [4, c. 32].

Розглянемо компоненти АКА детальніше. До складу вищеназваної компетентності входять фонетичні, лексичні та 
граматичні знання. За А. М. Щукіним, знання – це сукупність даних про систему мови і правил користування цією систе-
мою в теоретичній і практичній діяльності [6, с. 84]. Тому в методиці викладання ІМ виокремлюють декларативні знання, 
пов’язані з теорією та процедурні знання, пов’язані з практикою. Знання виконують роль регулюючого та контролюючого 
механізму мовлення і є відправною точкою у формуванні рецептивних навичок та аудитивних вмінь. Отже, у процесі та 
результаті аудіювання студентам початкового етапу навчання необхідно володіти знаннями, що відповідають рівню В2 
(Незалежного користувача).

Фонетичні знання як компонент АКА – це знання про:
– фонеми та їх артикуляційно-акустичні характеристики, наприклад: довгі та короткі голосні, дзвінкі та глухі при-

голосні, послідовність звуків тощо; 
– основні модифікації звуків в потоці мовлення, наприклад: редукція ненаголошених голосних, асиміляція, елізія, злит-

тя слів, алофонні варіації на межі слів тощо;
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– фонетичну організацію слів, наприклад: склад, словесний наголос;
– інтонацію та її основні компоненти, наприклад: мелодику, ритм, паузацію, наголос, темп, гучність, тембр; 
– типи тонів, наприклад: термінальний, низхідний тощо;
– типи і функції наголосу в реченні, наприклад: логічний наголос (декларативні знання).
– з якою інтонацією вимовляється перечислення, команди, інструкції, прохання тощо;
– як виділяється важлива інформація в реченні тощо (процедурні знання) [4, с. 33–34]. 
Під граматичними знаннями, розуміємо цілеспрямовано відібрану, підготовлену й упорядковану граматику, яку 

студенти повинні засвоїти протягом певного етапу.Так, на рівні В2 студенти повинні знати:
– поняття, наприклад: означений / неозначений артиклі, неособова форма дієслова, порядок слів у реченні тощо;
– елементи граматики, наприклад: морфеми, афікси (префікси, суфікси), слова;
– категорії, наприклад: число, рід, відмінок; активний/пасивний стан дієслова; завершеність/незавершеність; мину-

лий/теперішній/майбутній час;
– класи, наприклад: іменники, дієслова, прикметники, прислівники;
– структуру, наприклад: складні та складені слова, фрази (прості, складні, складені), речення (головне, підрядне, су-

рядне);
– процеси, наприклад: номіналізація, афіксація, трансформація;
– відносини, наприклад: керування, узгодження, прилягання (декларативні знання).
– як дають пораду, наказ, прохання, ставлять запитання тощо;
– як розповідають про майбутнє, минуле або щоденні справи;
– як порівнюють речі, явища тощо (процедурні знання) [4, с. 34–35].
Під лексичними знаннями розуміємо цілеспрямовано відібрані, підготовлені й упорядковані лексичні одиниці (ЛО), 

які студенти повинні засвоїти протягом курсу вивчення. Керуючись загальноєвропейським лексичним мінімумом, а саме 
ЛО, що означають специфічні поняття «specific notions», відібраними Дж. А. ван Еком та Дж. Л. М. Трімом для рівня В2 
(Vantage – Просунутий) [8, с. 120–140]. виокремлюємо такі семантичні групи: 1) особиста ідентифікація (ім’я, адреса, 
номер телефону, дата і місце народження, вік, стать, сімейний стан, національність, походження, рід занять, сім’я, 
релігія, уподобання та антипатія, характер / манери / темперамент, зовнішній вигляд); 2) будинок і домівка; навко-
лишнє середовище (типи житла, види кімнат, садок, меблі, постільна білизна, прикраси житла, вартість, послуги, 
зручності, регіон і географічні особливості, флора і фауна); 3) повсякденне життя (вдома, на роботі, прибуток, освіта, 
перспективи); 4) вільний час, розваги й улюблені заняття (дозвілля, хоббі / інтереси, радіо / телебачення, кіно / театр 
/ концерт / тощо, виставки / музеї, фотографування, інтелектуальні та мистецькі уподобання, спорт, преса); 5) подо-
рожі (громадський транспорт, приватний транспорт, дорожній рух, відпустка/ канікули, проживання, багаж, в’їзд та 
виїзд із країни, документи мандрівника); 6) стосунки з іншими людьми (назви стосунків, запрошення, листування, чле-
нування в клубі, уряд і політика, правопорушення і правосуддя, війна і мир, соціальні відносини); 7) здоров’я та медицина 
(частини тіла, самопочуття, гігієна, хвороби та нещасні випадки, медичні послуги, страхування); 8) освіта (навчання, 
предмети, кваліфікація та іспити); 9) покупки (послуги магазинів, продукти, одяг і мода, паління, товари домашнього 
вжитку, вартість); 10) їжа та напої (види їжі та напоїв, харчування поза межами дому); 11) послуги (пошта, телефон, 
телеграф, банк, поліція, дипломатичні послуги, лікарня, станція технічного обслуговування, заправка); 12) місця (адреса, 
дорожньо-транспортний рух, місцезнаходження, відносне положення, відстань, рух, напрямок); 13) мова (здатність, 
розуміння, вираження, коректність, правильність / неправильність, легкість / складність); 14) клімат і погода. 

Фонові знання, так як і знання певного контексту, можуть значно полегшити процес сприймання і розуміння аудіопо-
відомлення та допомагають передбачити смисл повідомлення. При аудіюванні носії мови сприймають не лише вербальну 
форму слова та його значення, а також і весь спектр фонової інформації, що стоїть за словесною оболонкою. До фонових 
знань належать реалії (безеквівалентні лексичні одиниці (pub, Tower, Сity), абревіатури (BBC), назви подій суспільного 
і культурного життя країни (Gunpowder Night, Poppy Day, імена видатних осіб) та фонова лексика, що відрізняється від 
рідної мови лише лексичними фонами, а рівень лексичного поняття при цьому співпадає (drug-store, letter-box, tea). Знання 
фонової лексики та реалій здатне забезпечити розуміння як мовної, так і культурної інформації, тому що значення цієї лек-
сики вміщує комплекс етнокультурних знань. До фонових ЛО належать окремі слова, словосполучення та речення. Йдеть-
ся про фразеологізми, прислів’я та приказки, що виступають як фонові знання в масовій свідомості носіїв мови [4, с. 37]. 

Наступним компонентом АКА є рецептивні навички або мовленнєві навички аудіювання. Рецептивна навичка – це 
автоматизована дія, доведена до рівня досконалості (безпомилкового виконання), з використанням фонетичного, лексич-
ного і граматичного матеріалу в процесі рецептивної мовленнєвої діяльності. Рецептивні навички є необхідним фактором 
і умовою формування аудитивних вмінь. Мовленнєві рецептивні навички (так як і репродуктивні) формуються поетапно 
і мають такі якості, як автоматизованість, гнучкість або здатність до переносу, стійкість. Загальна мовна усвідомленість 
є необхідною умовою оволодіння навичками дорослими при вивченні ІМ. Внутрішній самоконтроль є компонентом мов-
леннєвої навички та формується паралельно і комплексно з нею [4, с. 38–39]. 

Керуючись опрацьованою науково-методичною літературою [1, с. 38–39] нами визначено, що на рівні В2 (Незалеж-
ного користувача) студент має володіти такими загальними рецептивними фонетичними, лексичними та граматичними 
навичками. 

– адекватно сприймати та розрізняти звуки, звукосполучення (на сегментному рівні); інтонеми, межі пауз, важливі 
елементи дискурсу за розташуванням наголосу в реченні, різні типи висловлювань на основі інтонаційного оформлення 
тощо (на супрасегментному рівні);

– впізнавати, розрізняти і розуміти вивчені лексичні одиниці в мовленнєвому потоці, тобто сприймати аудитивно 
та співвідносити їх за допомогою внутрішнього самоконтролю з певним зразком (еталоном), що зберігається в довго-
тривалій пам’яті;

– впізнавати, диференціювати та розуміти граматичні форми мовлення на морфологічному та синтаксичному рівні, 
тобто сприймати на слух та співвідносити їх з певним значенням, вилученим із довготривалої пам’яті за допомогою 
внутрішнього самоконтролю;

 Наступним компонентом АКА є аудитивні вміння. Мовленнєве вміння – це здатність керувати мовленнєвою діяльніс-
тю при вирішенні комунікативних завдань в нових ситуаціях спілкування. Вміння є синтезом навичок і знань [6, с. 350]. 
Аудитивні вміння виокремлюємо у відповідності до рівнів розуміння аудіоповідомлення:

1) фрагментарний (поверховий): розуміння значення окремих речень або окремих ЛО;
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2) глобальний (загальний): загальне уявлення про зміст повідомлення, тобто розуміння основної думки, як узагаль-
неного концентрату всього змісту;

3) детальний (повний): розуміння деталей і фактів змісту повідомлення та мовних засобів їх вираження;
4) критичний: глибоке, чітке розуміння твору, оцінка та інтерпретація змісту тексту, проникнення у підтекст. 
Згідно з Manual Relating Language Examinations to the CEFR («Посібником Загальноєвропейських Рекомендацій Сто-

совно Мовних Екзаменів») користувач В2.1 може розуміти головні ідеї складного в лінгвістичному відношенні мовлення 
на конкретні та абстрактні теми, представлені стандартним діалектом, включаючи дискусії з технічних питань в сфері 
його / її спеціалізації. Вміє слідкувати за тривалою і складною аргументацією, якщо тема достатньо знайома, а напрям 
розмови експліцитно маркований [7]. Звідси можемо зробити висновок, що на рівні В 2.1 студенти мають розуміти ауді-
отекст на глобальному та детальному рівнях. Інформація в текстах, має бути представлена в межах модулів, визначених 
програмою і продукована стандартним чітко артикульованим мовленням та стандартною вимовою, що передається або 
живим голосом людини, або через аудіо- та відеозапис [4, с. 42–43]. 

Користувач В2.2 може розуміти стандартну розмовну мову, «живу» чи трансльовану по телебаченню або радіо на 
знайомі та незнайомі теми, які зазвичай зустрічаються в особистій, соціальній, академічній чи професійній сфері. Лише 
надлишковий фоновий шум, неадекватна структура дискурсу і / або використання ідіом може вплинути на здатність ро-
зуміння мовленнєвого повідомлення [7]. Отже, на рівні В 2.2 студенти мають сприймати і розуміти на слух глобально, 
детально та вибірково. Передбачається слухання інтерв’ю, коротких академічних розмов, новин, оголошень, розмов, 
розповідей чи описів, звучання яких триваліше.

Різниця між підрівнями В2.1 та В2.2 полягає в наступному: якщо на рівні В2.1 студенти мають розуміти мовлення, 
представлене в межах комплексних тем, визначених чинною програмою конкретного вищого навчального закладу, на рів-
нях глобального, детального та вибіркового розуміння в нормальному темпі без або з мінімальною кількістю фонових шу-
мів, то на рівні В 2.2 студенти мають розуміти аудіоповідомлення на знайомі і незнайомі теми, які зазвичай зустрічаються 
в особистій, соціальній, академічній чи професійній сфері, на цих же рівнях (глобальному, детальному, вибірковому), але 
дещо тривалішого та складнішого в лінгвістичному плані мовлення середнього темпу і звуку із звичайними фоновими 
шумами [4, с. 42–43]. 

Отже, щоб перевірити глобальний рівень розуміння аудіоповідомлення студенти мають володіти такими вміннями: 
– визначати тему аудіоповідомлення;
– розуміти загальний зміст почутого тексту;
– розуміти головну думку аудіоповідомлення, висловлену експліцитно;
– виділяти ключове слово / фразу / критичну вузлову точку, яка сприяє розумінню основної ідеї.
Для того щоб визначити детальний рівень розуміння аудіотексту, студентам необхідно володіти такими вміннями:
– диференціювати інформацію: відокремлювати головне від другорядного в тексті, утримуючи в пам’яті головне;
– членувати текст на логіко-смислові частини, визначати факти;
– виділяти ключові слова / центри / смислові віхи кожної смислової частини;
– встановлювати логічні зв’язки між елементами тексту. 
Під вибірковим розумінням аудіотексту маємо на увазі розуміння лише окремих фактів тексту, головної думки або 

комунікативного наміру тексту, який виражено експліцитно. Іншими словами, коли мета аудіювання полягає у з’ясуванні 
певної інформації, студенти мають володіти такими вміннями:

– розуміти окремі факти тексту;
– визначати комунікативний намір тексту.
Як зазначають Дж. А. ван Ек та Дж. Л. М. Трім, вміння визначати комунікативний намір тексту є необхідними для 

рівня В2. Отже, слухач має вміти визначати, для чого призначений текст: 1) забезпечити слухача фактичною інформа-
цією; 2) вплинути на реципієнта з метою формування в нього певного ставлення, погляду, думок, емоцій; 3) бути засобом 
розваги та зацікавлення слухача [8, с. 89]. 

Сприйняття мовлення пов’язане з внутрішнім самоконтролем перебігу цього процесу, який може здійснюватися як 
довільно, так і мимовільно через відповідні психофізіологічні канали зворотного зв’язку. Вважаємо, що необхідно трену-
вати у студентів компенсаторні вміння, які сприятимуть забезпеченню адекватної швидкості опрацювання студентами 
почутої інформації. Вони інтегруються та перевіряються в контексті трьох вищезгаданих рівнів розуміння аудіотексту – 
глобального, детального та вибіркового:

– ігнорувати окремі незнайомі ЛО та граматичні структури; 
– сприймати аудіотекст глобально, не зосереджуючись на деталях;
– здогадуватись про значення незнайомих ЛО за допомогою: контексту, інтернаціоналізмів, подібних слів рідної мови 

тощо;
– утримати в оперативній пам’яті великий відрізок мовленнєвого потоку [4, с. 44].
Враховуючи психофізіологічну основу сприйняття і розуміння мовлення на слух, не можна залишити поза увагою 

антиципацію як лінгвістичну, так і смислову. Отже, студенти мають розвивати:
– вміння мовної антиципації;
– вміння смислової антиципації [4, с. 45].
Все, зазначене вище, дозволяє зробити висновок, що АКА – це обов’язковий компонент навчально-контролюючої 

діяльності студентів і реалізується на основі цілеспрямованої рефлексії знань, навичок, вмінь та здатності сприймати та 
розуміти аудіоповідомлення. Перспективи дослідження вбачаємо у визначенні компонентів мовленнєвої компетентності 
в читанні, письмі та говорінні на рівні В 2 у контексті лінгводидактичного дискурсу.
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СФЕРА ЛЕКСИЧНОЇ ВАРІАНТНОСТІ В ПОЛЬСЬКОМУ ДІАЛЕКТІ ГОРОДКА ПОДІЛЬСЬКОГО

У статті досліджується питання лексичної варіантності в польському діалекті, який функціонує на теренах 
Городка Подільського та околиць. Колористика лексичної сфери діалекту представлена у статті в спосіб аналізу 
семантичної, синтактичної, морфологічної, структурної, етимологічної сторін. Діалектне мовленнєве середовище 
розглядається зокрема в культурному контексті під призмою історичних подій.
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SFERA WARIANTyWNOśCI LEKSyKALNEj W GWARZE POLSKIEj GRóDKA PODOLSKIEGO
Artykuł przedstawia kwestie wariantywności leksykalnej w gwarze polskiej, występującej w Gródku Podolskim i okoli-

cach. Przekrój leksykalny gwary polskiej przedstawiono w sposób analizy sfery semantycznej, składniowej, morfologicznej, 
słowotwórczej, etymologicznej. Gwarowe środowisko językowe wyświetla się m.in. w kontekście kulturowym przez pryzmat 
wydarzeń historycznych.

Słowa klucze: gwara polska, wariantywność leksykalna, aspekt metajęzykowy.

lexical VariatiON iN hOrOdOK-pOdilSKii pOliSh dialect
The article investigates the problem of variation in the domain of lexicon in Polish dialect which can be heard in Horodok-

Podilskii and its surroundings. The color lexicon of Polish dialect is presented through semantic, syntactic, morphological, 
structural, etymological analysis. The dialect of the Polish language is examined in the cultural context through the prism of 
historical events.

Key words: Polish dialect, lexical variation, metalinguistic aspect.

Język polski Gródka uległ przez wieki mocnej asymilacji . Spowodowane jest to funkcjonowaniem w określonych warunkach 
geograficznych (duża odległość od «rdzennej» Polski, ukraińskie otoczenie językowe), historycznych (np. różna przynależność 
państwowa) i politycznych (okresy swobody rozwoju polskości, represje itp.). Polszczyzna ta stworzyła własny kod językowy ze 
swoistym «systemem abstrakcyjnych, społecznych, trwałych i powszechnie w danej społeczności obowiązujących norm języko-
wych» [4, c. 9]. 

Normy te ukształtowane w sposób spontaniczny nie są skodyfikowane, i mają jedynie wymiar lokalny. Są skutecznie podtrzy-
mywane przez zwyczaj językowy. Charakteryzują się dużą wariantywnością i bogactwem elementów typowo regionalnych, które 
znalazły swój wymiar w sposób szczególny w sferze leksykalnej.

Zasób słownikowy gwary zawiera: wyrazy ogólnopolskie (to znaczy takie, które odpowiadają polszczyźnie literackiej), gwa-
ryzmy (wyrazy występujące w różnych gwarach polskich), archaizmy (wyrazy lub formy wyrazów, które uznawano za archaiczne 
na początku XX w.), regionalizmy południowokresowe a także wyrazy o charakterze wyłącznie lokalnym.

– Wyrazy ogólnopolskie to m.in. choinka, budynek, medalik, złoto, mudlitfa. 
– Archaizmami są np. wyrazy: kosa ‘warkocz’, s’oło ‘wieś’ czy čłek ‘człowiek’, zanatto ‘nadmiar, za bardzo’, dziecina ‘dzie-

cko’, bida ‘nędza’, dychać ‘oddychać’, dybać ‘iść powoli’, wzglend ‘zainteresowanie się czymś lub kimś’, dziatfa ‘potomswo’, 
nocnik ‘nocleg’, wyzionońć ducha ‘umrzeć’, zadziwoni ‘zdziwieni’, jam potszeben ‘jestem potrzebny’, nie godzien ‘nie nadaję się’, 
maminy ‘[czyj?] mamy’, tatowy ‘[czyj?] taty’. 

– Do gwaryzmów małopolskich należą m.in.: niecki ‘miski do prania’, kociupka ‘pogrzebacz’, pajda ‘kromka’, baniak ‘gar-
nek’, werety ‘cieniutkie koce’, szlejki ‘szelki’, kiernica ‘studnia’. Gwaryzm wielkopolski, np.: łysina (część głowy nie pokryta 
włosami), śląski – nerwować sie, umarły, mamuliczka, trawiczka. 

– Wyrazy typowo gródeckie1 natomiast cechują się nie tyle szerokim i powszechnym występowaniem – ile zwartym idiolek-
talizmem, np.: zupinka ‘zupka’, szlondryk ‘babiarz’, zabendziała (zapomniałam). Powstają one spontanicznie, dla «zaspokajania 
potrzeb» codziennego języka gwarowego. Mogą to być leksemy «jednorazowego użytku» albo zastosowywane wielokrotnie i 
werbalnie rozprzestrzeniane wśród użytkowników. Słownictwo gródeckie dotyczy przede wszystkim podstawowych sfer życia 
domowego, odnosi się do nazw sprzętów, żywności, ubiorów, wykonywanych czynności np.: trąski ‘majtki’, bacany ‘placki ziem-
niaczane’, podgarle ‘podbródek’, wareszka ‘chochla’, hikać ‘dostać czkawki’, koczerga ‘urządzenie do wkładania ciasta do pieca’, 
bajura, kałabania ‘kałuża’, palczyki ‘duszone mięsne zawijańce ze słoniną’, maciok ‘flaczki drobiowe’, strusli, strudli, stulni 
‘makowce’, szczypalcy ‘kluski ze skubanego ciaska gotowane na mleku’, szutkować ‘żartować’, splatać ‘wymyślać, kłamać’, prze-
plontać ‘pomylić’, hałunki ‘farbowane jajka wielkanocne’, gruntówka ‘droga bez pokrycia asfaltowego’, wielkosipiedik ‘rower’, 
świetylki ‘niezamężne dziewczyny odprowadzające pana młodego do panny młodej (zgodnie obrzędu weselnego)’ goroflanka 
‘łodygi grochu’, szufryga ‘zasów, zamek do drzwi, kłódka’, barabole, barabólki ‘ziemniaki’.

– Błędy językowe najczęsciej występujące w mowie młodzieży gródeckiej

1 Wyrażenie «wyrazy typowo gródeckie» stosowane jest na określenie nietypowych leksemów, które rozpowszechniły się i po jakiejś 
części powstały w ramach gwary Gródka Podolskiego, do niej należą i są nowością w odniesieniu do języka ogólnopolskiego
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są to za zwyczaj ukraińskie wyrazy w brzmieniu polskim, np.: 
Chinek – Chińczyk,
Anglijczyk – Anglik,
gazówka – kuchenka gazowa,
żyronda – żyrandol,
popaść – trafić,
lekarznia – szpital,
pochłamstwo – pochlebstwo,
strusić – potrząsnąć,
rygać – wymiotować,
zabędziać – zapomnieć,
zupinka – przystanek,
powiertać się – obracać się,
wielkosipiedik – rower,
deska – tablica,
rączka – długopis.
Sporo jest w języku gródczan leksemów ekspresywnie nacechowanych – o treściach pozytywnych, jak i negatywnych z serii 

nazw pospolitych, dotyczących elementów uduchowionych i nieuduchowionych, np.: jadaj mi tu chutko, bo zaraz w wyłyciu wpru 
‘jedz szybciutko, bo ci to do gęby wsadzę’;

– amant: chabal, chachal, nachlebnik, kogutek, stronczek, bapciaż, skakacz, ciopega, upadły, zalotnik, zachlostek;
– osoba, która dużo śpi: gnilak, splux; 
– bezdomny: obszarpaniec, potpłotek, bicz, bomż, bomżor;
– osoba niechlujna: zaczucha, zaczuszka, niechluja, śmierdziuch;
– kobieta leniwa: lewa, ladaszczyca, gniła, leńciucha;
– kobieta niewierna, zdradliwa: padalszczyca, sura, podściółka, potścielka, kocura;
– kobieta plotkująca: pyskatka, trypucha;
– nastolatka: pigalica, poćka, łupinka, smarkaczka, soska, mlekososka;
– ładna dziewczyna: pisanka, malowanka, krasna, dziwucha / dziwka pisana;
– małżonka: moja, żonka, sużena, druga połowinka, moja połówka, moja baba, lupka; 
– świnia: prosia, prosie, pacie, wieprze, wiepry, ciamki, wiepszonki;
Zaprezentowane emocjonalnie nacechowane leksemy wyrażają pogardę, pobłażliwość, szydzenie, niechęć, poczucie wyższo-

ści, żartobliwy stosunek, (w odniesieniu do osób ludzkich), ale także zachwyt i podziw zarówno dla poszczególnych osób, jak i 
rzeczy posiadających jakąkolwiek wartość.

Charakterystyczne, nowe, oryginalne słownictwo gwary gródeckiej powstaje drogą: 
– przetworzenia ukrainizmów potocznych; 
– zmodyfikowania wyrazów poprawnych pochodzenia literackiego;
– upodabniania się do polszczyzny wzorowej;
– zapożyczenia tendencji przedstawiania pojęciowego, charakterystycznego dla danego regionu; 
– naśladowania sfery brzmieniowej i akcentowej polszczyzny macierzystej;
– nakładania się różnorodnych adideacji dźwiękowych, kontaminacji znaczeniowych; 
– dostosowania zapożyczeń wyrazowych do odmiennych kodów semantycznych.

Lapsusy, kazusy leksykalne w aspekcie witalności społecznej
Leksykalne innowacje polszczyzny używanej przez mieszkańców Gródka tworzą nierzadko lapsusy oraz kazusy językowe, 

rodząc humor i witalność społeczną. Ich twórcami są zazwyczaj sami gródczanie, którzy pragnąc wypowiedzieć się w języku 
polskim, przy niewystarczającej znajomości słownictwa literackiego, tworzą tzw. neologizmy gródeckie. Powstają one w wyniku 
wypełnienia luk językowych, a także w sytuacjach nagłych, w celu dostosowania mowy do potrzeb codzienności. Twory te są 
odbiciem łączenia derywatów pochodzenia ukraińskiego lub rosyjskiego (rzadziej polskiego), różnojęzycznych kontaminacji zna-
czeniowych oraz polskich kanonów fonologicznych. Jest to także proces dopasowania zapożyczeń językowych do odpowiednich 
polskich elementów semantycznych, z czego powstaje osobny leksem gwarowy, posiadający w języku ogólnopolskim całkiem 
odmienne znaczenie, np.:

– Zvyčajn’e xoʒe každyj ʒ’eń zagažać s’e, bo n’e jestem ješče dobže zagožała (zwykle chodzę opalać się każdego dnia, bo nie 
jestem jeszcze dobrze opalona).

Kresowizm «zvyčajnie» użyty w sensie «zwykle» posiada temat rozszerzony o sufiks -ajn’.
*Neologizmy «zagažać s’e, zagožała» zawierają «pożyczkę» wyrazową z języka rosyjskiego ‘zagar`iat’ i wymowę polską na 

wzór wyrazów typu ‘grzać się, tarzać się’, a także odzwierciedlają zjawisko opisane w poprzednim przykładzie. Leksem gwarowy 
«zagorzały» nosi w języku ogólnopolskim odmienne od kresowego znaczenie – ‘oddany’.– Ja n’e rozbiram s’e w samoxodach (nie 
znam się na samochodach).

*Kresowizm «n’e rozbiram s’e» jest połączeniem rusycyzmu ‘razbieratsia’ i wymowy polskiej, cechującej czasowniki r. ż., 
lp., cz. teraźniejszego, podobnie jak w wyrazach ogólnopolskich typu ‘nie ubieram się, rozglądam się’. W języku polskim leksem 
‘nie rozbieram się’ używany jest w znaczeniu – ‘nie zdejmuję ubrania’.

Do błędów składniowych, stylistycznych i logistycznych należą takie gwarowe połączenia wyrazowe jak: skond m’eškaš? 
→skąd [przyszedłeś] + [gdzie] mieszkasz; zdjońć fiľm → zdjąć [płaszcz] + [nakręcić] film; kľatka s p’ers’ami → klatka z [ptakami] 
+ [oddychać pełnymi] piersiami (dążenie ku analogii z polskim wyrażeniem ‘klatka piersiowa’), stać na koľanax → stać [na gło-
wie] + [klęczeć] na kolanach. Te połączenia kresowe mają podłoże o charakterze kontaminacyjno-derywacyjno-semantycznym.

Wśród odmienności składniowych w gwarze udało się uchwycić niektóre osobliwości:
• przede wszystkim jest inny rytm zdaniowy i postawa wymawianiowa (obniżenie na końcu zdania);
• czasownik nierzadko znajduje się na końcu zdania (np.: –a ja ż nieboszczków nie czypam nigdy i Boga bardzo poczytam, ale 

ftedy nie dali mnie pensiji...; mnie zdaje sie że dobrzejszy buli; a cóż ty robił – a proszczenia prosił;);
• brak uzgodnienia pomiędzy zdaniowymi składnikami przede wszystkim w zdaniach dłuższych (np.: i pyta sie do mnie; dzieja-

ki menszczyzny zabrali i represirowali; bukwy zliwa sie już [litery plączą, migoczą], ja nie mam sztany [nie mam spodni]; a wierzy 
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ona nie wiedzieli); sobludali polski mowy; simiejstwo tszy-cztery byli;
• tendencja opuszczania czasownika (często modalnego) w zdaniu (np.: małżonka wu mnie mołodi`ec; dla mnie wsio jedno czy 

ona czy inna);
• nieodpowiednie zastosowanie czasowników ‘wiedzieć’ i ‘znać’ (np.: ja nie znała, że on durnik; ni wim polski mowy; ja jegu 

wim; a wierzy ona nie wiedzieli);
• częste występowanie formy dopełniacza (np.: dali mnie dokumenta).
Specyfiką składniową werbalnego systemu gwary gródeckiej jest m.in. stosowanie czasownika ‘postawić’ ze wszystkimi rze-

czownikami nieżywotnymi (nie zawsze odpowiednimi), np.: postaf nenski do šuxľady (‘postaw skarpety’ zamiast ‘połóż skarpety 
do szuflady’), postaf płašč do šafy (zamiast ‘powieś płaszcz do szafy’), postaf ks’onške na stoľe (zamiast ‘połóż modlitewnik na 
stole’) oraz inne analogiczne przykłady. Powstają w taki sposób nielogiczne kazusy językowe, które nie tyle zniekształcają język 
gwarowy, ile nadają mu odrębności i swoistej, interesującej specyfiki składniowo-leksykalnej. 

Innym rodzajem są nietypowe twory językowe powstające na gruncie religijnych tekstów Kościoła. Do czasów wolności re-
ligijnej na Ukrainie nie było wystarczającej ilości modlitewników, z których można było się nauczyć tekstów modlitewnych. Nie 
każdy z gródczan dysponował też umiejętnością czytania i pisania w języku polskim lub posiadał tę umiejętność w stopniu mier-
nym. Modlitwy funkcjonowały zatem w formie mówionej, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Niekiedy spisywano je ręcznie 
w zeszytach, zaznaczając polskie wyrazy literami języka oficjalnego, powszechnie wymaganego (np. ukraińskiego). W ten sposób 
słownictwo polskie mało znane lub sprawiające różnorodne trudności w pisaniu czy wymawianiu ulegało zniekształceniu, często 
zmieniając przy tym znaczenie semantyczne. W takiej – zmienionej – wersji modlitwy i inne teksty religijne rozpowszechniały się 
wśród ludności i uczono się ich na pamięć. Podobnych zniekształceń dokonują także osoby, które nie mają do czynienia na co dzień 
z językiem polskim, a stykają się z nim jedynie w kościołach uczestnicząc w liturgii obrządku rzymskokatolickiego. Tworzenie 
form niepoprawnych, zmodyfikowanych leksykalnie, składniowo i semantycznie następuje drogą intuicyjnego, mechanicznego 
odtworzenia zasłyszanej warstwy brzmieniowej pewnych fragmentów liturgicznych. Jest to także odwołanie się do znanych, po-
dobnych w wymowie jednostek leksykalnych języka oficjalnego. Niekiedy występuje zamiana nieznanych wyrazów polskich na 
wyrazy znane powszechnie i spotykane na co dzień (bez głębszego poznania sensu i kontekstu wypowiedzi). 

Wśród zebranych materiałów (z serii religijnej) znajdują się między innymi takie przykłady kazusów językowych:  
– Obruč (pol. ‘obręcz’) p’ek’eľny, vybaf Pan’e dušy ix.
(Forma poprawna brzmi: /Od bram piekielnych wybaw Panie dusze ich./ Jest to stara modlitwa za zmarłych, rzadko spotykana, 

niewystępująca ostatnio w modlitewnikach, znana przeważnie wśród ludzi starszego pokolenia.) 
Słownictwo religijne bywa też przenoszone do sfery życia codziennego – zanotowano np. wypowiedź mieszkańca Gródka 

Podolskiego, zawierającą fragment kolędy «Bóg się rodzi…»
– Ide sobi ľigne , a to juš coś moc truxleje! (W znaczeniu: «Idę się położyć, bo jakoś jest mi słabo»).2

Teksty gwarowe mieszczące fragmenty zabarwione motywem religijnym stanowią też zapewne źródło wielu gródeckich archa-
izmów leksykalnych lub świadczą o archaiczności języka, np.: 

– a ja!3 N’e jestem godna dzis’aj jakoś voġuľe pracovać (dzisiaj nie jestem zdolna do pracy); 
– co ty čłeku tutyj stojiš? (czego człowiecze tu stoisz?); 
– taj-ṷo4 dz’ećina c’ałyj čas płakaje, jej teš jeść śi xce (dziecko cały czas płacze, jemu też chce się jeść); 
– Bože bruń zgadyvać marcuv / niebożkuf (nie wolno wspominać nieboszczyków);
– zvažał Buk na mojo matke (matka wróciła do zdrowia); 
–Pan Bug vz’oł (nie ma czegoś); 
– Matka Boska za reńki v’edźi (kiedy udaje się wszystko; zachowywanie spokoju);
– dz’eńka Tob’e Bože; N’ex Bug pobłogosłavi z rosy, z vody i s kałaban’ek (z kałuży);
– Fila, pam’entaj na moji dz’atki (Fila, zaopiekuj się moimi dziećmi); 
– zaxovał mńi v zdrovi i žyći (niczego mi nie brakuje); 
– na suchi puti zav’edź mn’e (zaprowadź mnie tam, gdzie jest bezpiecznie), 
– spovjadam Pana Pszexmogumcego / my spoviadamy Boga katolickiego (wyznaję, wierzę w Boga Wszechmogącego / jeste-

śmy katolikami), 
– co ż Jezuńko tutaj biedny zrobi?; 
– sliczna i po kolana; 
– czeba zawsze pokładać sie na Boga (składać nadzieję w Bogu);
– buo on na pinionzy położył sie a ni na Pana Boga za stompieniem Swientegou Antonija (liczyć na Boga; za wstawiennictwem 

Św. Antoniego);
– jakoś po ukrajińśki nie powraca si w gembie do Pana Boga zwracać sie;
– on napowrucił się na polskom wiare; 
– ugryzienia mam z powodu swijich grżechów (mieć wyżuty sumienia);
– za wyrokiem Boskim jegu takie chorubisko napadło;
– ja mjała z Bogiem taki przytrafunek: kladnełam sie troszku w dzień otpocznońć, leże, i zjawia sie mi nieboszczka ciotka i pyta 

sie do mnie – Kinełaś ty piniąszki w kuściele dla Boga?;
– grzechy pobutowe najwincyj obrażajo Matke Świentom, bo wona ubolewa za nas za niegodnych (grzechy nieśmiertelne);
– te biedny człowieczkowie nico nie pojadli a wze jich do ruboty goniom;
– Ksiendz wuczy rugać dziatki na powuczenie ale maciongać jich nie w jakim razie nie można (ksiądz zachęca pouczać dzieci, 

lecz przeklinać w ich obecności nie wolno);
– czart mnie popentał i żenilem sie aż przez pieńć lat (ożeniłem się dopiero za pięć lat);
– łaskatielny chłop był, wpominał jejo niepokalaństwo i wdzieńka był jej za to (mąż był dobry, był wdzięczny jej za zachowa-

nie czystości przedmałżeńskiej).
Motyw religijny przedostał się do wszystkich sfer życia mieszkańców Gródka. Zjawisko to jest bardzo zauważalne (jak nigdzie 

indziej) nawet po krótkim pobycie wśród osób polskiego pochodzenia, zamieszkałych w tym mieście. Każdy temat poruszany 
podczas rozmowy, wywiadu z informatorami przeplatał się z odwoływaniami do szeroko pojmowanej Opatrzności Boga wszech-

2 Przykłady gwarowe o charakterze religijnym mogłam przeanalizować głównie dzięki pomocy seminarzystów z Seminarium Du-
chownego funkcjonującego przy kościele parafialnym w Gródku

3 A ja! – jest to znany, powszechnie stosowany w gwarze Gródka wykrzyknik; polski odpowiednik ‘coś ty!’
4 Taj-ṷo – jest to jedna z partykuł gwary gródeckiej.
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mogącego, Jego wszechobecności i nieustannego kontrolowania przez Niego tętna ludzkiego istnienia akurat w Gródku. Fakt ten 
może świadczyć o głęboko osadzonej świadomości religijnej gródczan. Teksty gwarowe zostaną trwałym świadectwem utrwalenia 
wierności przez Polaków na Ukrainie wszystkiemu, co jest rodzime, bardzo osobiste. Można stwierdzić, iż najważniejsze, co się 
składa na ich tożsamość, to – wiara, godność, język. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТИЛЬ VS ДИСКУРС

Стаття присвячена порівняльному розгляду понять функціональний стиль і дискурс. Розглядаються основні 
підходи до трактування цих понять в сучасній лінгвістичній науці, аналізуються їх властивості. У статті демон-
струються принципові відмінності і спільні риси понять функціональний стиль, дискурс; проводиться порівняльний 
аналіз лінгвістичних теорій, спрямованих на диференціацію понять стилю і дискурсу. Відмічається, що функціо-
нальний стиль і дискурс методологічно близькі, але мають різні категорії, закономірності виділення та принципи 
систематизації.

Ключові слова: аналіз, відмінності, дискурс, диференціація, функціональний стиль.

fuNctiONal Style VS diScOurSe
The article deals with the concepts of functional style and discourse. The main approaches to the interpretation of these 

concepts in modern linguistic science and their properties are analyzed. The article demonstrates the fundamental differences 
and similarities between the concepts of functional style and discourse; a comparative analysis of linguistic theories aimed at 
differentiating the concepts of style and discourse is held. Basic characteristics that allow to differentiate between functional 
style and discourse are offered. The main difference between the notions functional style and discourse lies in the fact that 
the functional style is associated with a form of social consciousness while discourse – with a certain social formation and 
ideology. Functional stylistics studies the text in its statics, exploring the principles of its construction, the verbal content 
and composition. Discourse analysis aims at studying the text in its dynamics, trying to explain the text in its connection with 
historical, social, cultural aspects of its creation. Both functional stylistics and discourse analysis examine the text in view 
of extralinguistic factors. The stylistic and discursive analysis complement each other, allowing to examine the linguistic 
phenomenon in static and dynamic aspects.

Keywords: analysis, differences, discourse, differentiation, functional style.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ VS ДИСКУРС
Статья посвящена сравнительному изучению понятий функциональный стиль и дискурс. Рассматриваются 

основные подходы к трактовке этих понятий в современной лингвистической науке, анализируются их свойства. 
В статье демонстрируются принципиальные различия и общие черты понятий функциональный стиль и дискурс; 
проводится сравнительный анализ лингвистических теорий, направленных на дифференциацию понятий стиля и 
дискурса. Отмечается, что функциональный стиль и дискурс близки методологично, но отличаются категориями, 
закономерностями выделения, а также принципами систематизации.

Ключевые слова: анализ, дискурс, дифференциация, различия, функциональный стиль.

Сучасна наука про мову переживає бурхливий розвиток, знаходячись під впливом ідей різних наук – філософської, 
психологічної, соціологічної, культурологічної тощо. У лінгвістиці відбувся поворот від функціонального підходу, коли 
мову розглядають як систему систем, до комунікативного, коли мову вивчають у її синергії з оточуючим середовищем. 
Нові підходи провокують виникнення питання співвідношення тексту, функціонального стилю, жанру, дискурсу і, відпо-
відно, пошук відповідей на це питання. 

Одним із актуальних питань сьогоденної лінгвістики є співвідношення понять функціонального стилю і дискурсу. 
Який характер цього співвідношення – тотожність, протилежність чи перехрещення? Вітчизняні і зарубіжні дослідники 
по-різному трактують ці понять, що також слугує неоднозначності у вирішенні питання співвідношення функціонального 
стилю і дискурсу. Мета статті полягає у виявленні характеру співвідношення понять функціональний стиль і дискурс, 
ґрунтуючись на здобутках лінгвостилістики і дискурсознавства. Завдання статті включають аналіз підходів до розуміння 
понять функціональний стиль і дискурс у вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці, виділення спільних і відмінних рис зазна-
чених понять, а також виявлення характеру їх співвідношення. 

Інтерес сучасних дослідників до співвідношення зазначених понять викликаний певною термінологічною плутани-
ною, яка виникає під час аналізу текстів, а також різним тлумаченням цього співвідношення – від повного ототожнення до 
розуміння стилю як ознаки дискурсу або спроби розмежування. Вирішення суперечливого питання розмежування понять 
функціональний стиль і дискурс є важливим для розвитку сучасної лінгвістики, що дозволяє поєднувати традиційну функ-
ціональну стилістику і відносно нову дискурсивну лінгвістику. Аналіз питання співвідношення понять функціональний 
стиль і дискурс сприятиме вирішенню проблеми термінологічної неточності, яка виникає при проведенні лінгвістичного 
аналізу тексту в стилістичному і дискурсивному аспектах, а також дозволить розмежувати функціонально-стилістичний 
і дискурсивний аналіз.

У сучасній лінгвістиці існує багато трактувань поняття функціональний стиль, серед яких можна виокремити два 
основних підходи: 1) функціональний стиль розглядають на основі мовного критерію, як поняття, похідне від функцій 
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мови. Його трактують як суспільно усвідомлену, об’єднану певним функціональним призначенням у суспільній мовній 
комунікації систему мовних елементів, способів і принципів їх вживання, відбору, взаємного поєднання і співвідношення 
[1; 5]; 2) функціональний стиль розглядають на основі екстралінгвістичного критерію, відповідно до якого функціональ-
ний стиль відображає мовлення, мовленнєвий узус, норми мовленнєвої поведінки в певних соціальних ситуаціях, має осо-
бливу сферу застосування, своє коло тем і характеризується певними умовами спілкування – офіційними, неофіційними, 
невимушеними тощо [2; 6].

Дослідники зазначають, що основами функціональної стилістики були ідеї вітчизняних і празьких дослідників про 
значимість для розуміння мови аспекту його функціонування і вживання, а також розуміння мови як дійсності думки. 
Основою виділення функціонального стилю є форма суспільної свідомості [4, с. 16-17]. Опора на цей базис дозволила 
функціональній стилістиці представити струнку і чітку систематизацію об’єктів, що вивчаються: стилів, підстилі, жанрів 
тощо, включаючи макростильовий і внутрішньостильовий аспекти і в цілому польову структуру функціонального стилю 
[4, с. 18].

Поняття дискурсу активно використовується в сучасних дослідженнях в досить широкому аспекті – від розуміння під 
дискурсом одиницю мови, що є більше ніж речення (М. Стаббс), як соціальна практика (М. Фуко), як зв’язний текст у 
сукупності з екстралінгвістичними факторами – текст у подієвому аспекті (Н. Арутюнова). Дискурс трактують як комуні-
кативну подію, як інтегративну сукупність окремих висловлювань / текстів. (B. Чернявська, I. Шевченко) Зміст дискурсу 
розкривається не одним окремим текстом, але в комплексній взаємодії багатьох текстів. Дискурс це сукупність тематично 
спільних текстів, кожний з яких сприймають і ідентифікують як мовний корелят певної соціально-культурної практики [8, 
с. 91]. Дискурс не стільки корпус окремих текстів, скільки зв’язки між висловленнями, які об’єднують їх в єдину дискур-
сивну формацію [7]. Саме текст дозволяє судити про характеристику дискурсу, яка не зводиться до властивостей самого 
тексту. Категорії тексту і дискурсу пов’язані між собою: перші складають змістову основу останніх [9]. 

Одним із перших дослідників, хто зацікавився проблемою співвідношення стилю і дискурсу, був представник фран-
цузької школи дискурсу П. Серіо, який зазначав, що стилю притаманна однозначність, в той час, як дискурс характери-
зується двозначністю [5, c. 367] П. Серіо розмежовує між стилем і дискурсом, зазначаючи, що класична лінгвістика не 
може пояснити двозначність одного і того ж висловлення. Bідповідно, він пропонує виділяти дві форми мовного явища: 
інтрадискурс та екстрадискурс, де під інтрадискурсом розуміє функціональний стиль з його тлумаченням значення ви-
словлення, в той час як екстрадискурс спрямований на виділення смислів, закладених у висловлення – тобто аналізу 
дискурсивних особливостей. На думку дослідника адекватний аналіз тексту потребує двоїстого підходу, поєднуючи сти-
лістичний і дискурсивний аналіз [5, с. 372]. 

Продовжуючи спробу П. Серіо розмежувати функціональний стиль і дискурс, М. Кожіна однією з складнощів роз-
межування цих понять вбачає різноманіття визначень поняття дискурс. М. Кожіна стверджує, що функціональний стиль 
є одиницею більш високого рівня, ніж дискурс, який лінгвіст трактує як формацію, пов’язану з ідеологією [4, с. 18]. Вона, 
певним чином, ототожнює функціональний стиль і дискурс, відмічаючи, що обидва поняття пов’язані безпосередньо з 
мовою і мовленнєвою діяльністю людини. Однак, очевидним є факт, що вивчаючи текст як продукт мовленнєвої діяльнос-
ті людини, функціонально-стилістичний і дискурсивний аналіз вивчають різни його аспекти. Функціональна стилістика 
вивчає текст в його статиці, досліджуючи принципи його побудови, вербального наповнення і композиції. Дискурсивний 
аналіз спрямований на вивчення тексту в його динаміці, намагаючись пояснити зв’язок тексту з історичними, соціальни-
ми, аспектами, які слугували його творенню. 

В. І. Карасик демонструє дещо відмінний підхід до розуміння поняття функціональний стиль. Дослідник вважає по-
няття функціональний стиль найменш вдалим у лінгвістиці. На його думку, продуктивним для розуміння суті функціо-
нального стилю є жанровий канон, тобто стереотип породження і сприйняття мови в специфічних обставинах, що по-
вторюються. Тому дослідник пропонує нове позначення для цього поняття – формат дискурсу. Під форматом дискурсу 
дослідник розуміє різновид дискурсу, який виділяє на основі комунікативної дистанції, ступеня самовираження мовця, 
сформованих соціальних інститутів, регістра спілкування і клішованих мовних засобів [3]. Таким чином відбувається 
певне ототожнення функціонального стилю і дискурсу.

В. Чернявська відмічає певну мозаїчність, навіть «фантомність» поняття дискурс в силу того, що він зачіпає ті аспек-
ти, які традиційно вивчались в функціональній стилістиці. Акцентуючи увагу на подібності дискурсивного аналізу та 
функціональної стилістики, В. Чернявська зазначає, що певна «мода» на вживання терміна «дискурс» змушує дослідників 
вживати його паралельно або замість терміну «функціональний стиль» через те, що дискурс і функціональна стилістика 
звертають особливу увагу на розмежування результату і процесу породження висловлення. Однак новизна дискурсивного 
підходу полягає не в динамічності та процесуальності, які властиві функціональній стилістиці, а в тому, що дискурсивний 
аналіз дозволяє перейти від тексту, як відносно завершеної сутності, до інших текстів [8, с. 91].

Крім того категорія дискурсу пропонує відмінний від функціональної стилістики принцип розподілення комунікатив-
них сфер і мовленнєвих систем, які корелюють з ними. Принципова відмінність дискурсу від функціональної стилістики 
в тому, що дискурсивний аналіз спрямований «знизу нагору» – від комунікативних сфер, які спостерігаються, повторю-
ються і типізуються до розуміння лінгвістичного явища [8, с. 92].

І. Шевченко зазначає, що аналіз дискурсу пропонує досліднику особливий, відмінний від функціональної стилістики 
принцип опису. Функціонально-стилістичний і дискурсивно орієнтований підхoди об’єднує загальний методологічний 
принцип аналізу мовної специфіки в її екстрамовній детермінованості, але перший підхід описує смисли з семантичної 
точки зору, другий – з когнітивної. Якщо стилістичний аналіз встановлює функції тексту, стратегії тематичного розгор-
тання, вербальні засоби актуалізації, забезпечує зв’язок окремих висловлень між собою і їх тематичну прогресію, то аналіз 
дискурсу починається зі звертання до соціально-історичного контексту, з проектуванням на елементи змістовно-смисло-
вої організації тексту психологічних, соціальних, етно-культурних, прагматичних факторів. Відправним пунктом аналізу 
дискурсу слугують контекст і ситуація [9].

Таким чином спільним для функціонального стилю і дискурсу є методологічний принцип, який лежить в основі функ-
ціонально-стилістичного і дискурсивного підходів, а саме аналіз мовної специфіки в її екстрамовній детермінованості та 
врахування зовнішнього текстового фону як основи для внутрішньо текстової системності [8]. Функціонально-стилістичний 
і дискурсивний аналіз вивчають текст з урахуванням екстралінгвістичних факторів. Але стилістичний аналіз зосереджений 
на вивченні тексту як результату, в той час, як дискурсивний аналіз спрямований на вивчення процесу породження тексту. 

Функціональний стиль і дискурс є відмінними онтологічно – мають різні категорії і закономірності виділення і гносе-
ологічно – мають різні принципи для систематизації та класифікації [4]. Основною відмінністю функціонального стилю 
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і дискурсу є те, що функціональний стиль пов’язаний з формою суспільної свідомості, а дискурс – з певною суспільною 
формацією і ідеологією. Функціональна стилістика вивчає тексти в аспекті розуміння зв’язку між висловленнями, які за-
безпечують тематичне розгортання тексту, в той час як дискурсивний аналіз спрямований на пошук зв’язку між формою 
висловлення і соціально-історичними, прагматичними, культурними факторами його творення.

Функціональний стиль орієнтований на облігаторні моделі мовної діяльності, стилі ділять комунікативний простір 
на більш крупні сегменти, корелюють з базовими – фундаментальними, онтологічно зумовленими, формами пізнання і 
діяльності. Дискурс є особливий модус опису мовної діяльності і значимий як одиниця операційного аналізу, яка додає 
деталізацію в наші уявлення про комунікативну практику. Критерієм відокремлення одного типу дискурсу від іншого 
слугує змістова і смислова спільність текстів [8, c. 93-94].

Функціональний стиль і дискурс близькі, взаємопов’язані поняття, але онтологічно і гносеологічно відмінні. Стиліс-
тичний і дискурсивний аналіз доповнюють один одного, дозволяючи розглядати мовне явище в статичному і динамічному 
аспектах. Перспективним є подальше вивчення функціонально-стилістичних і дискурсивних особливостей текстів різних 
жанрів, що дозволить представити більш повну картину мовного явища.
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СЕМАНТИКА ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

У статті розглядаються проблеми класифікації топонімів та принципи поділу топонімічного матеріалу на гру-
пи, представлені різними дослідниками. Аналізуються назви природно-географічних об’єктів, вжиті авторами у 
французьких романах ХІХ-ХХ століть. 

Ключові слова: класифікація, географічний об’єкт, художній твір, реальна та вигадана назва, топонім, гідро-
нім, фітонім, дримонім, спелеонім. 

SeMaNticS Of geOgrafical NaMeS
Toponyms occupy a special place in French novels because they define dominant structure of the literary work. Similarly 

to all proper names toponyms are subject to general laws of literary context and are stylistically and expressively marked. The 
topicality of the article given consists in a try to observe semantic meaning of different types of toponyms. 

The problems of toponyms classification and principles of toponymical material division into groups are observed. Dif-
ferent classifications of geographical objects composed by foreign and national researchers are presented. Detailed classi-
fication of English place names with element –stead by K.Sandred is considered. Real and imaginary toponyms (hydronyms, 
phytonyms, drymonyms, speleonyms) in French novels of ХІХ-ХХ centuries are analysed. Their semantics, structure and 
sometimes functions in the literary work are substantiated. 

Key words: classification, geographical object, literary work, real and imaginary name, toponym, hydronym, phytonym, 
drymonym, speleonym.

СЕМАНТИКА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
В статье рассматриваются проблемы классификации топонимов и принципы разделения топонимического ма-

териала на группы, представленные разными исследователями. Анализируются названия природно-географических 
объектов, использованные авторами во французских романах ХІХ-ХХ веков.

Ключевые слова: классификация, географический объект, художественное произведение, реальное и выдуман-
ное название, топоним, гидроним, фитоним, дримоним, спелеоним, ороним. 

Топонімікон займає особливе місце в літературному творі, оскільки вичерпує просторову домінанту художнього твору 
[4, с. 144]. Як і всі власні імена, топоніми підкоряються загальним законам художнього контексту, і є експресивно і сти-
лістично маркованими. 

У наших попередніх дослідженнях ми розглядали топономастику та функції топонімів художнього тексту [2; 3]. Ак-
туальність даного дослідження полягає в тому, що у статті робиться спроба простежити семантику топонімів у творах. 
Метою статті є огляд класифікацій реального топонімічного матеріалу та аналіз прикладів з художніх творів французьких 
авторів. Об’єктом дослідження виступили топоніми. Предметом аналізу стали семантичні особливості топонімів. Матері-
алом дослідження слугували топоніми з французьких творів.

Найбільш детальна класифікація топонімів була розроблена О. В. Суперанською [5, с. 186-187]. Дослідниця виділи-
ла 13 підгруп топонімів, де крім природних географічних об’єктів існує велика група об’єктів, пов’язаних з діяльністю 
людини: омоніми, сплеоніми, дримоніми, фітоніми, пелагоніми, лимноніми, гелоніми, потамоніми, ойконіми, астіоніми, 
комоніми або хоріоніми, урбаноніми, хороніми. 
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Класифікацією топонімічного матеріалу займалися дослідники: Ф. Палацький, Ф. Міклошич, Т. Войцеховський,  
Ф. Шварц, Е. Мука, П. Скок, К. Мошинський, В. Ташицький, С. Роспонд, П. Лебель, С. Копорський та інші.

Так, наприклад, Ф.Палацький [5, с. 149], досліджуючи слов’янські топоніми (назви поселень), поділяв їх на дві групи 
за етимологічним принципом: 1) назви, що походять від імен засновників або власників і 2) назви, що походять від при-
родних умов. Окремо були виділені складені назви. Ця класифікація повністю заснована на історії виникнення назв.

Т. Войцеховський [5, с. 149] у своїй класифікації вже більш детально поділив слов’янські топоніми на: 1) топографіч-
ні: а) що вказують на топографічні властивості об’єкта, б) що вказують на працю людини, в) що позначають мешканців 
за топографічнми ознаками, 2) патронімічні назви, дані нащадкам або підлеглим людини, ім’я якої стало основою назви,  
3) «арендні» назви, які позначають особисту власність людини, 4) «службові» назви, які відображають заняття мешканців, 
5) «родові» назви, які є прізвиськами мешканців.

Класифікації Ф. Міклошича [5, с. 149] та П. Скока [5, с. 150] є більш лінгвістичними, побудованими за морфологічним 
принципом. У першій виділяються назви, утворені від: 1) імен людей: а) іменників, б) прикметників; 2) загальних імен: а) 
земля, б) вода, в) рослини, г) тваринний світ, д) колір, е) будови, є) заняття мешканців, ж) знаряддя праці, з) етнічні позна-
чення, и) політичні обставини. Додатково матеріал був диференційований Ф. Міклошичем для виділення складних слів. 
У другій класифікації розглядаються назви, утворені від прикметників; субстантивованих прикметників; топонімічних 
апелятивів; прийменникові, префіксні, складні назви тощо. 

Інший дослідник Ф. Шварц [5, с. 150] аналізував топонімічний матеріал незалежно від вказаних вище класифікацій, 
поділяючи його на три групи: 1. назви, пов’язані з поселенцями; 2. назви, пов’язані з професіями і прізвиськами; 3. назви 
за природними умовами. 

К. Мошинський [5, с. 151] поділив топоніми на чотири групи, серед яких виділяв назви, утворені: 1) за природними 
умовами: а) власне природні, б) пов’язані з діяльністю людини; в) що дають естетичну оцінку; 2) не за природними умо-
вами: а) що відображають життя людини; б) від імен людини, включаючи назви етнічних груп; 3) двозначні, які можна 
віднести і до першої, і до другої групи; 4) незрозумілі.

Будуючи свою класифікацію, В.Ташицький [5, с. 151] ділить назви населених пунктів на групи: а) назви, які завжди 
були назвами населених місць; б) назви, що раніше позначали людей, а потім перетворилися у топоніми. В середині 
кожної групи він вводить історико-етнографічні і лінгвістичні рубрики, звертаючи особливу увагу на суфікси. Також до-
слідник виділив двозначні і незрозумілі назви. 

Класифікація французького дослідника П.Лебеля [5, с. 154–155], побудована за хронологічним принципом, стосуєть-
ся французьких гідронімів. Дослідник виділяє 5 історичних шарів: сучасні французькі назви; середньовічні французькі; 
гало-германські; гало-романські; доісторичні, неспіввідносні з відомими етнічними елементами. В типологічному плані 
П.Лебель ділить назви на: 1. апелятиви, або родові імена; 2. кваліфікаційні, або описові імена; 3. детермінативні імена, 
що мають вказівку на положення позначуваного в просторі і часі. Практично виділяється і четверта група «noms divers» – 
різні, куди входять нерегулярні утворення (гідроніми, зобов’язані помилковому написанню, хибній інтерпретації, взагалі 
незрозумілі). Типологічний підхід П.Лебель вважає доцільним лише в межах кожного хронологічного періоду.

С. Копорський [1, с. 114–115] на додаток до рубрик існуючих класифікацій виділяє імена-орієнтири (топоніми-орі-
єнтири) та емоційно-експресивні топоніми. Загальна класифікація топонімів за С.Копорським наступна: 1. імена місць 
– орієнтири; 2. імена місць, які виражають емоційно-експресивні стани людини (ідеологічні імена); 3. імена-«знаки», що 
не містять вказування на предмет, не виражають ставлення людини до предмету і в той же час розвивають ознаку орієн-
тирності й оцінки.

Також нами було звернено увагу на англійські географічні назви з елементом –stead, які є дуже давніми. У працях про 
англійські географічні назви найбільш загальне значення елементу –stead (-stedе) є «місце». 

Дослідник К.Сандред [10] зауважує, що другий елемент –stedе завжди означає місце розташування того, що виражене 
першим елементом, наприклад, pleg-stede «place for play», ham-stede «a homestead». Відповідно він виводить єдине зна-
чення цього елементу у складних словах «place, site». Увесь подальший матеріал ділиться автором на дві великі групи: 
1) LA=Location of Activity (місце діяльності) і 2) LO=Location of Objects (or People) (розташування об’єктів або людей):

1) перші елементи позначають (у більшості випадків) людську діяльність у широкому смислі слова, і більшість з них 
не має місцевого значення. Ця група містить складні слова, утворені наступними першими елементами: baep «bath, the 
action of bathing», (ge)beorh «protection, refuge», camp «battle», cwealm «death, slaughter», eard «dwelling, home», hleopor 
«voice, speech».

2) складні слова, в яких перші елементи позначають об’єкти з не локальним значенням, такі як aesc-stede (попіл) і 
gled-stede (вугілля). Обидва слова зустрічаються у поезії. Складне слово folc-stede є єдиним прикладом, в якому пер-
ший елемент означає людей. Більш численними є складні слова, в яких перший елемент позначає будівлі, огородження, 
інші об’єкти з вираженим локальним характером та які позначають певний вид людської діяльності, наприклад: burh 
«fortification», cirice «church», ealh «temple», hus «house».

Таким чином, робиться висновок, що елемент stede позначав спочатку «місцеположення» об’єкту, позначеного пер-
шим елементом. Але оскільки перший елемент був словом з локальним значенням, stede іноді ставало нечітким і, таким 
чином, це складне слово час від часу позначало теж саме, що і просте слово. Однак, існує чотири складних слова, в яких 
перші елементи є словами з помітним локальним характером: eorp-stede «earth», land-stede «country, region», mearc-stede 
«border-land», wang-stede «open country, place». Ці складні слова зустрічаються лише у поетичному матеріалі [10, p. 82]. 

Як показує аналіз, характерним для LO і LA типів у наведених прикладах є вживання іменника як першого елементу. 
Також існують географічні назви з елементом -stead, що є складними словами іншого характеру, які не належать ні до 

LO, ні до LA категорій. Такі географічні назви включають наступні значення перших елементів: 
1. назви рослин і дерев; інші слова, що позначають рослинність: Alderstead, Aplestead, Ashstead, Binstead, Bumpstead, 

Plumstead.
2. назви тварин (часто свійських): Cockstead, Hawstead, Horstead.
3. слова, що описують топографію або ландшафт: Bastead, Halstead, Morestead, Selstead, Stanstead, Whempstead. 
4. прикметники: Brastead, Greenstead, Highstead, Twinstead. 
5. власні назви з давньоанглійського періоду: Harkstead, Medstead, Ganstead, Walkingstead [10, p. 115]. 
Ці 5 груп географічних назв не належать до зразків, утворених існуючими давньоанглійськими апелятивами з елемен-

том –stead. 
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У художніх творах назви природно-географічних об’єктів можуть включати як реальні, так і вигадані назви. Серед 
реальних виділяються назви островів (інсулоніми) (Madagascar, Pathmos, île d’Elbe). Назви реальних островів можуть 
мотивуватися певними історичними подіями (cap de Bonne-Espérance) або бути названими на честь певної особи (île 
Sainte-Hélène). Назва вигаданого острову відображає особливості географічного середовища (îles Creuses, île des Sables). 
Ми вважаємо ці назви вигаданими оскільки, по-перше, вони відсутні у словнику, натомість реально існує річка Creuse і 
департамент Creuse у регіоні Лімузен. По-друге, про те, що назва вигадана, свідчать вказівки в контексті, а саме, обігру-
вання назви відбувається за допомогою вживання каламбура: 

– Avant ici, dit Lazuli, vous avez beaucoup navigué ?
– ja, ja jamais, dirent les deux marins. Puis Berzingue ajouta. – On ment.
– Oui, dit Sandre. On n’a pas arrêté en réalité. On disait ja, ja, jamais parce qu’à notre idée, ça devrait quasiflûtement 

pouvouyoir fayère une cheranceron.
– Ça ne nous dit pas ousque vous avez été, dit Lazuli.
– On a vu les îles creuses, dit Sandre et on y est resté trois jours.
Wolf et Lazuli les regardèrent avec respect.
– C’est comment ? dit Wolf.
– C’est creux, dit Berzingue.
– Foutre de foutre ! dit Lazuli. Il était devenu tout pâle [12, p. 100].
Гідроніми, переважно реальні, представлені декількома видами: лімноніми (lac d’Aral, le Petit Lac de Hanoi, lac d’Alloz 

[7, p. 87]), океаноніми (l’océan Indien, le Pacifique), пелагоніми (les bords la mer Noire, la Mer Rouge), потамоніми (les bords 
de la Marne, la Seine, l’Erdre, le Doubs), протока (le Gibraltar), гольф (le golfe de Bengale), канал (le canal de Suez). Як бачимо 
з прикладів, до складу більшості гідронімів входить назва країни, де вони знаходяться. Іноді, з метою узагальнення, автор 
не конкретизує гідронім, а дає саме поняття (l’Océan). Зустрівся випадок мотивування гідронімічної назви, а саме броду: 
«...gué des Roulettes... on appelle de cette manière à cause des cailloux ronds qui s’y trouvent en grande quantité...» [9, p. 84].

Фітоніми є присутніми у невеликій кількості і можуть бути віднесеними до реальних назв. Зокрема, виявлено назви 
троянд. Їх вживання зумовлене темою, сюжетом твору Е.Тріоле «Roses à crédit». Назви троянд є мотивованими місцем по-
ходження: la Rose des Mages (Rose de France, Rose gallique), зовнішнім виглядом: la rose Cent Feuilles (оскільки знаходимо 
в тексті:... je préfère la rose simple, à cinq pétales... De la rose sauvage, les Grecs ont fait la rose cent feuilles [11, p. 117], за 
прізвищем селекціонера: roses «Donelle», у випадку присвячення комусь: la rose Martine Donelle. Отже, автор свідомо 
обирає назви, пов’язує їх із загальною палітрою твору. 

У другому випадку було знайдено назви салатів, які вирощував один з персонажів твору [8, p. 164]. Вони не мотиву-
ються у творі, є мовними, хоча, безсумнівно, їх назви були колись мотивовані як формою (Barbes de capucin, Royales), 
походженням (Romaines), так й іншими особливостями походження (Laitues, Chicorées). 

До фітонімів ми відносимо також словосполучення з назвами рослин. Вони позначають поняття, що існують в мові, 
наприклад, marrons d’Inde або grandes herbes gauffrées qu’on appelle collerettes de henri iV [7, p. 420]. Крім того, фітоніми 
можуть бути онімізованими, тобто у творі йдеться про конкретний об’єкт, що викликає у персонажів певні асоціації, як le 
châtainier géant de Saint-Nazaire [6, p. 222]. Такий фітонім вважаємо авторським.

Дримоніми у художніх текстах можуть бути реальними і вигаданими, оскільки переважно співвідносяться з інши-
ми онімами, відповідно, вигаданими чи реально існуючими. Так, наприклад, дримонім la forêt de Saint-Germain, bois de 
Boulogne (або скорочена назва Le Bois) пов’язані з реальною назвою передмістя Saint-German-des-Près та містом Boulogne-
Billancourt; le Tonlésap – камбоджійський ліс поблизу озера le Tonlé Sap; jardin des Tuileries прилягає до території колиш-
нього старовинного замку Tuileries, la Forêt-Noirе – масив на південному сході Німеччини. Наведені нижче назви є ви-
гаданими (принаймні топоніми, від яких вони утворені, не зафіксовані у словниках, проте побудовані на зразок реальних 
– bois d’Obonne). Також до складу вигаданих дримонімів можуть входити онімізовані апелятиви: bois Bélvedère (bélvedère 
(m) – башточка, вежка), lieu-dit Les Mygales (mygale (f) – павук-птахоїд).

Спелеоніми та ороніми не широко представлені в аналізованих творах. Вони є реальними і вживаються при описі 
географічного середовища, можуть бути широковідомими (Oural, Vésuve, Etnа, Alpes) та маловідомими: гpот Chambre-
aux-Demoiselles, уламок скелі Bunte Bi, la montagne du Siam, Brocken (гора на півдні Німеччини), la montagne de la Pélerine, 
la montagne Sainte-Géneviève. Можливе їх вживання і в порівняльних зворотах, що свідчить про наявність в них семантич-
ного значення. Наприклад: «Le frigidaire avait apparut dans la cuisine en plein hiver. Il y trônait comme un Mont Blanc, beau, 
encombrant et utile» [11, p. 162].

До цієї ж групи онімів можна включити різні назви рельєфу, які є позначеннями реальних об’єктів. Серед них – широ-
ко відомі назви: la Côte d’Azur, Vallée de Chevreuse, le plateaux de Dalat та маловідомі назви: pré de la Joncière, Val d‘Ota, 
la vallée de Queyras, la plaine de Mont-Saint-Jean. Також зустрілася назва полюсу: le pôle du Sud. 

Таким чином, як показує аналіз, назви природних географічних об’єктів є переважно позначеннями реальних об’єктів, 
оскільки автори за допомогою їх описують географічне середовище. Якщо це назви широковідомих об’єктів, вони викли-
кають певні асоціації, завдяки чому можливе їх використання в ролі означень та характеристик. Вживання вигаданих назв 
зумовлюється особливостями авторського стилю. 

У наступних дослідження доцільним буде розглянути назви соціально-географічних об’єктів у французьких романах. 
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ЧОМУ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ЯК ІНОЗЕМНІЙ ПОТРІБНА СЕРТИФІКАЦІЙНА ПРОГРАМА. 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ З ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ ЯК ІНОЗЕМНОЮ

У статті висвітлюється історія створення та впровадження сертифікування польської мови як іноземної по-
чинаючи від 80-тих років ХХ століття до сьогодення, описана історія створення Краківської школи порівняльної 
дидактики іноземних мов, котру очолив Владислав Мьодунка, найважливіші дослідження над впровадженням про-
грам навчання. а також змінами у поглядах на викладання польської мови як іноземної після впровадження сертифі-
каційної програми на державному рівні.

Ключові слова: українська мова як іноземна, польська мова як іноземна, порівняльна дидактика іноземних мов.

Why uKraiNiaN laNguage aS a fOreigN NeedS a certificatiON prOgraM. cOMparatiVe 
aNalySiS With pOliSh laNguage aS fOreigN

Currently, in Ukraine the interest to the creation of a system of certification of the Ukrainian as a foreign language is 
growing. Ukrainian linguists pay special attention to the Polish system due to the proximity of the genetic similarities of the 
language and Polish presence in the European Union. This article aims to present the history of the Cracow school of com-
parative glottodidactics founded by prof. Władyslaw Miodunka. Cracow school presents a mixed model, where apart of Polish 
teachers, to create a certification system, also neofilologists, who know the Polish language and two foreign languages, will 
join. This model can be modified in the future and used to create a certification system in Ukraine. Another important issue 
is to conduct research on bilingualism and linguistic studies, which will be used to create a language proficiency test for for-
eigner. The conclusion of this part is to present contemporary interests and researches of Department of Polish Language. In 
conclusion, the author suggests the need for a certification of the Ukrainian language as a foreign language, which can solve 
the internal problems of language policy.

Key words: Ukrainian as a foreign language, Polish as a foreign language, comparative didactics of foreign languages.

ЗАЧЕМ УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ НУЖНА СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С ПОЛЬСКИМ ЯЗЫКОМ КАК ИНОСТРАННЫМ

В данной статье освещается история создания и внедрения сертифицирования польского языка как иностран-
ного начиная от 80-х годов ХХ века до наших дней, описана история создания Краковской школы сравнительной 
дидактики иностранных языков, которую возглавил Владислав Мьодунка, важнейшие исследования над внедрением 
программ обучения. а также изменениями во взглядах на преподавание польского языка как иностранного после 
внедрения сертификационной программы на государственном уровне.

Ключевые слова: украинский язык как иностранный, польский язык как иностранный, сравнительная дидактика 
иностранных языков.

Ситуація української мови після Революції Гідності змінюється в кращу сторону, однак »конкуренція двох мов» досі 
залишається актуальним питанням для мовної політики. Українська мова програє натомість в іншій площині – як іноземна 
мова. Варто хоча б нагадати, що українська та білоруська мови, це єдині слов’янські мови, котрі не мають визнаного між-
народного сертифікату мовної компетенції, котрий сертифікується ALTE (The Association of Language Testers in Europe). 
У 2014/2015 академічному році, викладаючи предмет »Українська та польська мова у порівняльному аспекті» в Центрі 
Польської Мови та Культури у Світі Яґеллонського університету, ми отримали коментарі від частини славістів з Німеччи-
ни, що українська мова цікава, але не практична, тому що після закінчення навчання її знання не можна підтвердити від-
повідним мовним сертифікатом (в порівнянні з російською, польською чи чеською). Одночасно говорячи про міць мови, 
мовознавці часто згадують кількість носіїв, для котрих ця мова є іноземною або другою.

Українське мовознавство починає роботу в цьому напрямку, у зв’язку з іноземними студентами, котрі або мають укра-
їнське коріння, або їдуть на навчання до України. Але у цій роботі насувається дуже важливе питання: як саме зробите те, 
чого раніше в українській мові не було і хто створить таку програму? Це питання має дві відповіді, або це будуть робити 
філологи інших мов, спираючись на програми створенні для інших мов, або це зроблять самі україністи, знову спира-
ючись на досвід інших. Можлива, також, міксація складу дослідників, але звідки брати приклади. Українська мова не є 
глобальною, як англійська, котра ще і не має флексійної системи відмінків. Варто нагадати, що процес сертифікування 
мусить бути однаковим для кожної мови, що додатково робить цю проблему ще важчою.

Українські дослідники у пошуках оптимальних варіантів з великою надією споглядають на Польщу, вбачаючи у сер-
тифікації сусідньої слов’янської мови певний взірець, котрий можна використати для себе. Така думка виникає при ана-
лізі зацікавлення українських мовознавців Краківською Школою Глоттодидактики, котру створив Владислав Мьодунка 
в Яґеллонському університеті. Цього року у травні наш університет відвідають представники кафедри української мови 
Національного Університету »Києво-Могилянська Академія», а у листопаді головний реферат на конференції «Україн-
ська мова у світі», котру організовує Національний Університет «Львівська Політехніка» виголосить професор Мьодунка 
з Яґеллонського університету. Зацікавлення колег створенням польської системи є зрозумілим, тому ми вирішили пред-
ставити розвиток сертифікаційної програми, котра може бути взірцем для української, яка тільки починає свій розвиток.

Ще на початку 80-тих років ХХ ст. в Кракові засновник місцевої Школи Глоттодидактики в Яґеллонському універси-
теті говорив, що проблеми викладання польської як іноземної треба розглядати разом з проблемами навчання інших іно-
земних мов, дивлячись на спільні та відмінні компоненти і європейську специфіку цих проблем [8,47]. Варто нагадати, що 
тодішню Польщу від Західньої Європи багато відрізняло, а віру у єдність мусив вже тоді мати Владислав Мьодунка. Варто 
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нагадати, що сам засновник у 1980 році приймає важке рішення і покидає філологічний факультет переходячи на роботу 
до позафакультетного Інституту Досліджень Польської Діаспори, де після повернення з навчання у Франції бажає втілити 
свою мрію – займатися польською мовою як іноземною. Однак найважливішим у змінах викладання польської мови як 
іноземної лінгвісти вважають саме 1978 рік, коли Владислав Мьодунка починає керувати навчанням іноземців польської 
мови в Яґеллонському університеті [3, с. 17]. Добираючи працівників до свого інституту Мьодунка приймає на той час 
досить непопулярне рішення, а саме на конкурсній основі прийняти на дослідницькі місця неофілологів, котрі закінчили 
навчання з викладання інших мов як іноземних, є носіями польської мови, а окрім цього знають ще дві іноземні. Неофіло-
логи були більше обізнані з новими лінгвістичними дослідженнями, соціолінгвістики, психолінгвістики, прагмалінгвісти-
ки та теорії тексту, знали нові методики та техніки у викладанні іноземних мов [11, с. 36]. Шукаючи відповіді на питання 
кого і як вчити, потрібно шукати спільні паралелі між етнічними поляками за кордоном та іноземцями без польського 
походження – писав Мьодунка, розрізнення методики викладання на дві для кожної з груп частково не має великого сенсу, 
а часто на це не можуть собі дозволити навіть іноземні мови світового рівня [8, с. 67]. Запропонований професором шлях 
швидко викликав дискусію у інших наукових осередках, котрі одночасно з краківським проводили відповідні досліджен-
ня. В методиці викладання польської як іноземної панувало два підходи: згідно першого – польська мова є єдиним таким 
феноменом, і тому її викладання не можна взорувати на викладанні інших іноземних мов, а другий говорив, що польську 
потрібно викладати іноземцям саме як інші іноземні мови, при цьому треба розв’язати проблему флексійності, етнічності 
і тд. [9, с. 150]. Дивлячись на ці погляди з перспективи часу потрібно відверто сказати, що саме другий погляд авторства 
Мьодунки став ключовим і допоміг зробити все те, що вже було у стандартах викладання традиційних іноземних мов. 

Поруч з опрацюванням методики викладання польської як іноземної в польському мовознавстві проводились дослі-
дження над польською мовою у світі. З 1971 до 1990 в дослідженнях польської мови поза межами країни. Станіслав Дубіш 
пише про три університети, а саме Яґеллонський у Каркові, Варшавський та Університет Адама Міцкевича у Познані. У 
Краківському осередку цим питанням займався Інститут Полонійних досліджень, котрий очолював Владислав Мьодунка 
(координатор проекту досліджень в Польській Академії Наук), де було опрацьовано теоретичні та методичні підходи до 
викладання польської мови як другої та іноземної. Другим місцем досліджень в Яґеллонському університеті був Інститут 
Польської філології, де під керівництвом Софії Курцової велися дослідження над польською мовою в СРСР. [1, с. 8–9]. 
Таким чином, можна побачити, що Краківський осередок поєднував дослідження стану польської мови у світі з дослі-
дженнями методики викладання польської як іноземної. Варто зазначити, що Софія Курцова в той самий час займається 
описом польсько-українського білінгвізму Львова та його околиць, що на той час було піонерською працею [5]. Одно-
часно у 1987 працівник кафедри Сучасної польської мови, яку тоді очолювала Курцова, Броніслава Лігара публікує працю 
присвячену білінгвізму польсько-французькому Зигмунта Красіцького [7]. 

У 1992 році публікуються перші програми викладання польської мови як іноземної, які разом об’єднують старання 
наукових працівників Яґеллонського університету під редакцією Мьодунки [10]. В перші частині Галина Згулкова (єдина 
дослідниця не з Кракова) представляє вимоги щодо лексичного знання мови на трьох рівнях, а саме головних (кількісних?) 
та порядкових числівників, назви частин світу, держав та їх мешканців. Владислав Мьодунка – граматично-синтактич-
ний каталог польської для іноземців, а Вальдемар Мартинюк тематичний каталог та пропозицію системи сертифікації. У 
другій частині автори представляють чисельну характеристику частин та відмінків польської мови на підставі досліджень 
мови телебачення. Цим проектом керувала Софія Курцова. Співробітники Курцової, теперешні професори Яґеллонського 
університету, підготували мовознавче підґрунтя для створення даних програм, тоді ще на три мовні рівні. Варто нагадати, 
що після даної публікації частина авторів видали підручники для іноземців (Владислав Слівінський і Броніслава Лігара), 
а частина словники (Софія Курцова і Мірослав Скаржинський) котрі заповнили бракуючи? тоді матеріали на польському 
ринку. Варто звернути увагу, що після першої пропозиції сертифікаційних програм до реального впровадження серти-
фікації польської мови як іноземної на державному та європейському рівнях минуло майже 12 років, тому перед україн-
ською мовою як іноземною, якщо мовознавці будуть брати польську пропозицію за основу, ще дуже далека дорога.

Станіслав Дубіш влучно зауважує, що після 2004 року в дослідженнях польської мови у світі домінує проблематика 
дво- і багатомовності, мовної та комунікаційної компетенції, зв’язків між мовою та національною приналежністю її носіїв 
та міць польської мови у світі [1, с. 14]. Усі ці дослідження є зібраними та опрацьованими в працях Владислава Мьодунки 
[13, с. 51–72; 14, с. 179–204; 15, с. 223–242; 16, с. 275–285; 17, с. 199–226], котрий після повернення з Бразилії публікує 
працю Польсько-португальський білінгвізм у Бразилії. В сторону гуманітарної лінгвістики [12], де разом з іншими до-
слідниками відкриває новий мовознавчий підхід, котрий швидко знаходить своїх послідовників у учнях професора. 

Під кінець 2003 року свою діяльність розпочинає Державна Комісія з підтвердження знання польської мови як іно-
земної, котра починає сертифікування на трьох мовних рівнях В1, В2 і С2. Членами комісії є представники всіх наукових 
осередків, котрі викладають польську мову як іноземну. З впровадженням сертифікаційної програми змінюється і сама 
дидактика, адже з’являються нові підручники, котрі спрямовані на підготовку кандидатів до екзаменів, тобто наступає 
стандартизація, за допомогою якої вводиться нова ера у викладанні польської як іноземної. Одночасно, у зв’язку з ви-
могами екзамену здати кожну частину мінімум на 60% автори підручників починають створювати публікації спрямовані 
виключно на розвиток однієї мовної компетенції (говоріння, читання, письма і тд.), адже розвиток всіх компетенцій у 
іноземця є нерівномірним, як і у носія мови.

У 2004 році Яґеллонський університет створює Факультет Полоністики і професор Мьодунка повертається на свій 
факультет створюючи першу і до сьогоднішнього дня єдину в Польщі Кафедру Польської Мови як Іноземної та Центр 
Польської Мови та Культури у Світі. В цьому році вперше стартує магістерська програма Викладання польської мови як 
іноземної, де окрім студентів полоністів можуть вчитися випускники інших філологій, за умови, що протягом навчання 
здають академічну різницю. Якщо на початку 80-тих професор приймав на роботу молодих дидактиків інших іноземних 
мов, то вже кандидатські та докторські вони захищали з польської мови як іноземної. Під науковою опікою професора свої 
габілітації підготували і захистили Вєслав Стефаньчик (2007), Пйотр Хорбатовський (2009), Пшемислав Турек (2010), 
Роберт Демський (2010), Анна Серетни (2011), Івона Яновська (2012), Ева Ліпінська (2013), Пшемислав Ґембаль (2014) 
та Вальдемар Мартинюк (2014). Наукові досягнення кафедри виражаються між іншим у створенні таких публікацій як, 
АВС методики викладання польської мови як іноземної авторства Анни Серетни та Еви Ліпінської (2005) [18], викладання 
культури польської іноземцям Пшемислава Ґембаля (2010) [2], численні підручники. Одночасно з методикою викладання 
постійно проводяться дослідження над польською діаспорою у світі та іноземцями без польського походження. Аспіранти 
професора аналізують екзаменаційні роботи на отримання сертифікату з польської мови як іноземної та стараються ви-
працювати шляхи викладання польської мови іноземцям з окремих країн на окремих рівнях. Молоді фахівці зацікавились 
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викладанням польської мови як другої для дітей іноземців, котрі живуть у Польщі. Даній тематиці в останніх роках почи-
нають приділяти все більше уваги [6, с. 61–70; 19, с. 112–117]. Пріоритетними завданнями на сьогоднішній день Кафедра 
Польської Мови як Іноземної вважає такі напрямки:

– навчання окремих частин мови (лексики, граматики, фразеології),
– навчання окремих мовних компетенцій (розуміння зі слуху, розуміння написаного тексту, писання),
– викладання польської культури як іноземної,
– опрацювання та використання методів та підходів викладання іноземних мов (комунікаційний та заданевий підхід),
– викладання польської мови за допомогою комп’ютерних програм (англ. CALL),
– вивчення зацікавлення іноземців у вивченні польської мови,
– навчання вчителів польської мови як іноземної,
– багатомовність та двомовність польсько-іноземна (індивідуальна та групова) в різних країнах світу (Бразилія, Ав-

стралія, Австрія, Аргентина, США, Франція, Україна, Близький Схід та інші),
– польсько-іноземні мовні контакти (польсько-французькі, польсько-арабські та інші),
– викладання польської мови у різних країнах світу (США, Великобританія, Австралія),
– створення порівняльної глоттодидактики.
У 2011 році учні професора Мьодунки створюють якісно нові програми навчання [4], де розписують всі спірні питан-

ня, котрі до того виникали навіть у сертифікаційних екзаменів і на яких від цього часу перевіряють свої екзамени. Варто 
звернути увагу, що від тепер лектори польської як іноземної у всьому світі мають вичерпну інформацію на тему того, що 
вимагають на кожному рівні, що дає більше зрозуміння мовних рівнів самих учнів та вчителів.

Українська мова як іноземна, на нашу думку, має перспективи розвитку, однак кожний науковий осередок дивиться на 
цю проблему по-своєму. Безумовно окрім методики та допомоги філологів інших мов, потрібно проводити дослідження 
двомовності українсько-іноземної саме з пункту пошуку важких місць для груп студентів. Українська мова як іноземна 
вже має окремі підручники різної якості, однак досі немає чітких програм та сертифікатів, що в практиці дозволяє викла-
дати що хочеш і на якому рівні хочеш. Такий хаос не може тривати довго. 

Створення відповідної комісії та початок дискусії на міжуніверситетському рівні одночасно з проведення досліджень 
кожним науковим осередком повинен створити конкуренцію, а отже якість відповідних підручників, методик та стандар-
тів. Одночасно варто пам’ятати і про нові кадри, тобто студентів-філологів підготованих до викладання української саме 
як іноземної.

Підсумовуючи дану публікацію варто звернути увагу, що сертифікат вирішить і внутрішні проблеми України, 
пов’язані з мовним питанням. В Польщі, щоб отримати громадянство потрібно здати екзамен на рівні В1, однак ця прак-
тика з’явилася лише після декількох років успішного існування сертифікатів. До цього треба йти і українським мовознав-
цям, спочатку був сертифікат, а вже потім його використання як знаряддя мовної політики.
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РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  
У КОНТЕКСТІ РЕКОМЕНДАЦІЙ РАДИ ЄВРОПИ З МОВНОЇ ОСВІТИ

У статті аналізуються основні методики формування іншомовної комунікативної компетенції студентів не-
мовних ВНЗ. Поточнюється поняття комунікативної компетенції,аналізуться різні точки зору щодо значущості 
окремих складових зазначеної компетенції.Вводиться поняття риторичної складової комунікативної компетенції, 
даються рекомедаціїї щодо розвитку письмового мовлення та визначається його роль у процесі комунікації.Підкрес-
люється можливість і необхідність побудови моделі інтенсифікації просу комунікації.

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетенція, іншомовне спілкування« методи навчання, письмове 
мовлення, риторика.

fOreigN laNguage cOMMuNicatiVe cOMpeteNce fOrMatiON accOrdiNg tO cOMMON eurO-
peaN fraMeWOrK Of refereNce fOr laNguageS

This article analizes the basic methodical principles of formation of communicative competence in foreign languages of 
the students of non-linguistic specailities. The concept of communicative competence is clarified, different points of view con-
cerning the importance of the individual components of this competence are analyzed. The author introduces the concept of 
rhetorical component of the communicative competence, recommendations are given concerning the development of skills of 
written speech, its role in the process of communication is determined. Possibility and necessity of constructing a communica-
tion process intensification model is underlined.

Key words: communicative competence in foreign languages, communication in foreign languages, methods of 
teaching,written speech, rhetorics.

РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В КОНТЕКСТЕ РЕКОМЕНДА-
ЦИЙ СОВЕТА ЕВРОПЫ ПО ЯЗЫКОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

В данной статье анализируются основные методики формирования иноязычной коммуникативной компетен-
ции у студентов неязыквых ВУЗов.Уточняется понятие коммуникативной компетенции,анализируются различные 
точки зрения относительно значимости отдельных составляющих указанной компетенции. Вводится понятие ри-
торической составляющей указанной компетенции, даются рекомедации относительно развития письменной речи 
и определяется ее роль в процессе коммуникации.Подчеркивается возможность и необходимость построения моде-
ли интенсификации процесса коммуникаци.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, иноязычное общение« методы обучения, письмен-
ная речь, риторика.

Постановка проблеми. Процес глобалізації суспільства та євроінтеграції призвів до необхідності значної активізації 
взаємодій між громадянами різних країн. Крім того, Україна, хоча і з досить значними труднощами, поступово приєд-
нується до процесу євроінтеграції, а її громадяни вступають у постійні контакти з громадянами інших країн. У зв’язку 
із цим стає нагальним питання про необхідгість оволодіння навичками спілкування іноземною мовою як у професійній, 
так і у побутовій сферах. Ця потреба і викликає уважного ставлення як до самого питання про іншомовні комунікативні 
компетенції, так і до шляхів оптимізації їх формування. Так, О. Б. Тарнопольський зазначає,що «… голандські, шведські, 
італійські студенти практично всі володіють англійською мовою на рівні комунікації, а українські студенти далеко не всі. 
» [7, с. 69]. Зазначені вище фактори обумовлюють актуальність обраної теми дослідження. 

У Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти комунікативні мовні компетенції визначаються як такі, що 
забезпечують людині можливість діяти, застосовуючи специфічні лінгвістичні засоби [1, с. 25]. Вони не виникають самі 
по собі, а є результатом постійної праці того, хто хоче оволодіти іноземною мовою. На жаль, як свідчить відчизняний 
досвід, така робота може бути малоефективною через те, що «… методика, яку використовують на практиці, – це ще не-
рідко застарілий перекладно-граматичний метод, що базується на відпрацюванні класичної граматики, перекладі текстів 
зі словником, їх переказі, інколи ще й на сладанні так званих «тисяч» і тому подібних речах, вже давно забутих в усьому 
світі» [7, с. 69]. 

Крім цього у навчальних закладах немовного профілю різних рівнів виділяється невеликий обсяг годин на аудиторні 
заняття з іноземної мови. Це, з нашої точки зору, досить ускладнює проблему викладання іноземних мов майбутнім фахів-
цям, які мають бути спроможними до усної, письмової комунікації та мають бути здатними опрацьовувати як тексти про-
фесійного напрямку, так і різноманітні види документації. Це, у свою чергу, призводить до необхідності використання не 
однієї, а різних методик та підходів при формуванні іншомовної компетенції у студентів. Важливим є і те, що студентам 
присутні різні рівні зань та навичок, набуті під час навчання у школі. 

Українська освіта прагне до інтеграції у європейський освітній простір, причому саме вивчення іноземних мов як один 
із засобів оволодіння вузькогалузевою спеціалізацією має повною мірою сприяти затверженню стандартів Болонського 
процесу та лінгводидактичної політики, визначеною Рекомендаціями Комітету Ради Європи з питань освіти. Однак різ-
ниця між деклараціями та реальним станом вивчення іноземних мов у нашій країні є ще досить значною, досі тривають 
пошуки ефективних методик викладання іноземної мови як у школах, так і у ВНЗ. 

Комунікативний метод у Європі був реалізован у багатьох варіантах згідно із свідомою орієнтацією фахівців на соці-
альний заказ із лінгвістичної підготовки. Саме такий підхід забезпечує оволодіння мовою як засобом спілкування в реаль-
них життєвих ситуаціях [4, c. 12]. Слід зауважити, що над проблемою іншомовної компетенції працюють багато вчених, 
які виходять з того, що вона є багатоаспектним явищем. Так, вивченню сутністі та структури іншомовної компетенції 
присвячені роботи А. Андрієнко, Г. Архипова, Н. Гез, С. Козак, О. Павленко, Н. Пруднікова, Ю. Федоренко. Її професійна 
спрямованість розглядається у роботах Е. Клименко, Л. Ковальчук, О. Павленко, М. Прадівлянний, Н. Прудникова [див. 
6, с. 68]. Особливості розвитку іншомовної компетенції у мовних та немовних ВНЗ розглядаються у роботах Е. Шубина, 
Є. Пасова, С. Тер-Мінасової, Л. Щерби. Однак проблема в цілому досліджується дещо фрагментарно, так як вчені зосеред-
жують свою увагу тільки на тих чи інших аспектах іншомовної компетенції [2, c. 14; 5, c. 25]. 

З нашої точки зору, така спрямованість досліджень хоч і запезпечує детальне висвітелення окремих аспектів іншо-
мовної компетенції, але не сприяє всебічному аналізу можливостей підвищення ефективності роботи по її розвитку вці-
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лому. Ми вже вказували на зауваження О. Б. Тарнопольського щодо існуючого стану у викладанні іноземних мов, проте 
не можемо погодитися зі спрямованністю в першу чергу переважно саме на процес усної комунікації. Вчений також 
зазначає,що що в Україні письмо – самий занедбаний з видів іншомовної мовленнєвої діяльноті, яким навчають у ВНЗ. 
[6, c. 71]. 

Таким чином, питання про засадні принципи, на яких повинна ґрунтуватися іншомовна компетенція, є дискусійним 
і вельми актуальним. Чітке визначення цих принципів, їх ієрархічної взаємодії дає, з нашої точки зору, можливість до-
сягти ефективного професійно спрямованого підхіду до формування іншомовної компетенції також і в умовах немовного 
ВНЗ. 

Метою даної публікації є спроба окреслити базові принципи формування іншомовної компетенції студентів немовних ВНЗ. 
Відповідно до мети визначено завдання дослідження: з’ясувати сутність іншомовної комунікативної компетенції; 

розглянути структуру іншомовної комунікативної компетенції студентів немовних ВНЗ; проаналізувати ефективність ме-
тодів формування іншомовної комунікативної компетенції серед студентів немовних ВНЗ для вивчення іноземної мови. 

Теоретичні засади та розробка проблеми. Слід звернути увагу на те, що проблема формування іншомовних навичок 
у студентів немовних ВНЗ стала актуальною досить нещодавно, начання їх комунікації в професійній та побутовій сферах 
іноземною мовою – справа проблемна і не дає бажаних результатів. На наш погляд, це пояснюється тим, що традиційно 
при мовній підготовці майбутніх фахівців увагу в першу чергу звертали на те, щоб навчити їх читати та перекладати 
фахову літературу. Підручники, якими й досі користуються при підготовці фахівців з деяких спеціальностей (фізиків, 
математиків, машинобудівників), по суті являють собою тематичні підбірки адаптованих та оригиінальних текстів, що 
стосуються обраної спеціальності. 

Такі підручники, в які вміщені граматичні та лексичні коментарі, а також система вправ, націлені в першу чергу на 
розвиток навичок читання та розуміння виключно фахових текстів. Слід підкреслити, що така подача учбового матеріалу 
призводить до того, що майбутній фахівець може використовувати для своїх професійних потреб тільки фахову лексику, 
знання якої може дати йому можливість спілкуватися хіба що із фахівцями. 

Але тут треба звернути увагу на те, що саме тільки вміння користуватися літературою не може гарантувати формувань 
навичок спілкування. Так, фахівці з машинобудування добре знають про особливість подачі фахових матеріалів у британ-
ських часописах з машинобудування, які традційно публікують статті, написані мовою та стилем, притаманним класикам 
англійської літератури кінця XIX – початку ХX строріччя. 

Потреба формування іншомовної комунікативної компетенції у майбутніх фахівців виникла не так давно, і являє со-
бою наочну ілюстрацію того, що саме потреби суспільства змінюють вимоги до неї [5, c. 95]. Зміна приоритетів призво-
дить до того, що сучасні психологи (як у нашій країні, так і зарубіжні) ще не прийшли до єдиної думки відносно проблеми 
формування іншомовної комунікативної компетенції [5, с. 28–35]. 

Виклад та аналіз основного матеріалу. У Рекомендаціях Ради Європи з мовної освіти зазначається, що у сфері ви-
вчення іноземної мови розрізняються два види компетенцій: загальна та комунікативна компетенції. Загальна компетен-
ція складається зі здатності вчитися, екзістенціальної компетенції, декларативних знань, умінь і навичок. Розглядаючи 
комунікативну компетенцію, слід сказати, що вона являє собою комплекс компетенцій, до якої входять: лінгвістична, 
соціолінгвістична та прагматична компетенції [4, c. 33]. Однак ряд дослідників методики викладання іноземних мов ро-
зуміють комунікативну компетенцію як більш складний комплекс, до складу якого входять: вербально-комунікативна 
компетенція (здатність опрацьовувати, групувати, запам’ятовувати й у разі необхідності, згадувати знання, фактичні дані, 
застосовуючи мовні позначення); лінгвістична компетенція (здатність розуміти, продукувати необмежену кількість мов-
но правильних речень за допомогою засвоєних мовних знаків і правил їх поєднання);вербально-когнітивна компетенція 
(здатність брати до уваги під час мовленнєвого спілкування контекстуальну доречність і вживання мовних одиниць для 
реалізації когнітивної та комунікативної функцій);метакомунікативна компетенція (здатність володіти понятійним апара-
том, необхіднго для аналізу та оцінення засобів мовленнєвого спілкування) [3, с. 19]. 

Слід звернути особливу увагу на те, що автори цього визначення перш за все мають на увазі саме усну форму мовлен-
нєвого спілкування, виходячи з того, що при коммунікації саме така форма спілкуванння переважає над письмом. Таким 
чином, вони не виокремлюють таку складову частину процессу комунікації як використання письмового тексту, що, на 
нашу думку, призводить до своєрідного нехтування як формуванням навичок роботи із письмовим з текстом, так і розви-
тком навичок письмового мовлення. 

Ми вважаємо, що до складу комунікативної компетенції слід додати такі компетенції як компетенцію сприйняття 
тексту та компетенцію продукування письмового тексту. 

Компетенція сприйняття тексту – це спроможність володіти поняттєвим апаратом, який необхідний для аналізу та 
оцінення письмового тексту, а також спроможність застосування цього апарату для визначення складових частин тексту, 
які є важливими саме для процессу комунікації. 

Компетенція продукування письмового тексту – це спроможність застосовувати лінгвістичну та соціолінгвістичну 
компетенції для побудови комунікативно коректних письмових текстів 

Слід зазначити, що далеко не всі написані тексти можуть підпадати під визначення «письмовий текст», так як незважа-
ючи на їх форму (написані тексти), самі вони перш за все використовуються у процесі вербальної комунікаціїї (прикладом 
таких текстів є промови, презентації, сценарії фільмів). Такі тексти, з нашої точки зору, слід було б класифікувати як 
заздалегідь підготовлені вербальні монологічні (діалогічні) виступи перед аудиторією. Вони мають свою структуру, осо-
бовий склад лексики та граматичних форм, і в першу чергу доводяться до аудіторії у вербальній, а не у письмовій формі. 

З нашої точки зору, текст ділового документу та текст промови – це не просто різновиди форм письмового тексту, а 
зовсім різні зразки комунікаційних звернень, головна різниця між якими полягає не у засобах обміну інформацією, а у 
рівнях її сприйняття. 

Письмовий текст, який будуть насамперед читати, а не промовляти, сприймається на логічному рівні, у той же час 
промова сприймається не простро шляхом її прослуховування, а, скоріше, на рівні емоційного сприйняття. 

На жаль, ці особливості комунікаційного процесу ще недостатньо відображені у рекомендаціях, і це призводить до 
досить парадаксальної ситуації при вивченні іноземної мови майбутніми фахівцями у немовних ВНЗ. Згідно до рекомен-
дацій, учбовий процесс має забезпечити розвиток саме комунікативної компетенції майбутніх фахівців [1, c. 22–30]. Вони, 
після завершення навчання у ВНЗ, повинні вміти саме спілкуватися. Але як саме? У якій формі? На якому рівні? 

На жаль, самі рекомендації не дають відповідь на ці запитання, бо, з нашої точки зору, вони самі знаходяться у стані 
розробки, і зосереджені в першу чергу на формалізації результатів оцінюваня набутих у ході навчання практичних навичок. 
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Практичний досвід свідчить про те, що у наш час, працюючи за фахом молодий спеціаліст, випускник українського не-
мовного ВНЗ має приймати участь в іншомовному комунікативному процесі, причому як в усній, так і у письмовій формах. 

Тобто, молоді фахівці мають усно спілкуватися іноземною мовою як безпосередньо, так і за допомогою різноманітних 
засобів зв’язку, мають працювати з різноманітними документами,написаними на іноземних мовах. 

Слід підкреслити, що насамперед мова йде саме про таку коммунікацію, яка є складовою частиною їх посадових 
обов’язків. І все це має виконуватися швидко, за умов постійного браку часу. Саме цей постійний брак часу, необхідність 
не просто спілкуватися в усній та письмовій формі, а робити це якісно і швидко також мають стати предметом обговорень 
при розгляді іновацій у викладанні іноземних мов. 

 Таким чином, з нашої точки зору, слід також звернути увагу і на швидкість процессу комунікації, приділити увагу 
подальшій розробці таких методів та прийомів, які б забезпечили саме його швидке протікання. 

На жаль, у наш час навички усного спікування не тільки на іноземній, а також і на рідній мові ще недостатньо висвіт-
лені у науковій літературі. У школі вивчають рідну та іноземні мови, але риторичні особливості спілкування цими мовами 
залишаються поза межами уваги вчителів. Підручники з риторики та посібники з культури мовлення складаються, але, як 
правило, вони розраховані на майбутніх філологів, юристів, керівників. Щодо інших спеціальностей, то тут, на жаль, мова 
іде про рекомендації, курси риторики читаються лише у деяких школах і то факультативно. 

Навіть при наявності таких курсів виникає питання – чи зможуть вони забезпечити саме комунікативну спрямованість 
при підготовці фахівців? На жаль, курси риторики орієнтовані на підготовку до публічного виступу, який є важливим, 
проте не єдиним складовим елементом процесу комунікації. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Теоретичний аналіз розглянутих проблем дозволяє стверджува-
ти, що іншомовна комунікація майбутнього фахівця немовного ВНЗ залежить не тільки від його мовної підготовки, але й 
від того, наскільки він обізнаний з теоретичними та практичними засадами процесу комунікації в цілому, від рівня сфор-
мованості його лінгвістичної, соціокультурної та комунікативної компетенцій, а також навичок реалізації набутих ним 
під час навчання практичних умінь. На наш погляд, визначення самої комунікативної компетенції потребує подальшого 
дослідження, поточнення та розширення. Узагальнюючи питання про співвідношення усної та пмсьмової складових ко-
мунікативного процесу, зазначимо, що тут необхідні подальші грунтовні дослідження. На наш погляд, дослідження мають 
проводитись також і у сфері розробки моделі інтенсифікації процесу комунікації. 
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«АЙДЗУЦІ» У ПОВСЯКДЕННОМУ СПІЛКУВАННІ ЯПОНЦІВ  
ТА ПРОБЛЕМА МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ

Стаття присвячена проблемі інтерпретації айдзуці, розглядаються типові ситуації вживання айдзуці у діалозі 
між співрозмовниками-носіями японської мови, порівнюються основні засади ввічливого діалогу в японській та єв-
ропейській культурі, надається класифікація айдзуці за типами комунікативних ситуацій та інтерпретація явища 
айдзуці у контексті японської культури омоіярі.

Ключові слова: айдзуці, омоіярі, японська комунікативна поведінка, ввічливість, міжкультурна комунікація.

«AIZUCHI» IN jAPANESE DAILy CONVERSATION, THE PROBLEM OF INTERCULTURAL DIALOGUE
The article deals with study aizuchi in daily conversation of native Japanese speakers. The purpose of the present article is 

to investigate similarities and differences in the listening behaviors in Japanese and Western culture, focusing on the produc-
tion of aizuchi. The term aizuchi is defined as a short verbal utterance that is produced in response to the primary speaker’s 
speech in Japanese. The article considers typical situations of use aizuchi in the dialogue between the interlocutors who are 
native Japanese speakers and compares the basic principles of respectful dialogue in the Japanese and Western culture. The 
functions of aizuchi were categorized into four groups, and communicative situation of each was analyzed, focusing on is-
sue of the trigger-words. In the broad socio-linguistic context aizuchi it is one of the Japanese patterns of behavior which is 
connected with more complicated pattern of world view point, focusing on the idea of the highest value of empathy in social 
interaction. Thus, aizuchi can be put in the context of omoiyari in Japanese culture. 

As long as speaker use aizuchi in conversation, he (or she) is the part of common social agreement about value of idea 
not to hurt feelings of another person and it shows belongingness to the same group. That`s why we have pay attention to this 
«little» but so important words. 

Key words: aizuchi, omoiyari, Japanese communicative behavior, politeness, intercultural communication.

«АЙДЗУТИ» В ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ ЯПОНЦЕВ И ПРОБЛЕМА МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
В статье рассматривается проблема интерпретации айдзути, рассматриваются типичные ситуации употре-

бления айдзути в диалоге между собеседниками-носителями японского языка, сравниваются основные принципы 
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ведения вежливого диалога в японской и европейской культуре, предлагается классификация айдзути по типам ком-
муникативных ситуаций и интерпретация явления айдзути в контексте японской культуры омоияри.

Ключевые слова: айдзути, омоияри, японское коммуникативное поведение, вежливость, межкультурная ком-
муникация. 

Комунікативна культура японців, зокрема правила ведення діалогу, відрізняються від західних уявлень про ввічливу 
поведінку співрозмовників. У японській культурі є цілий ряд комунікативних (вербальних і невербальних) прийомів, які 
відсутні в європейських мовах. Це можуть бути поклони, кивки, вигуки. Для міжкультурної комунікації найбільший ін-
терес представляють комунікативні патерни, які присутні і в японській мові, і в більшості європейських мов (в тому числі 
і в українській мові), але їх інтерпретація докорінно відрізняється. Наприклад, стратегії слухання і поведінка слухача в 
діалозі. Для західної людини неприйнятними і неввічливими вважаються спроби перебивати або говорити одночасно з 
співрозмовником, але в японській культурі, навпаки, ознакою гарних манер є постійне «підтакування» і активна участь 
слухача в розмові. Таке явище в японській комунікативної культурі називається айдзуці.

Концепція айдзуці знаходиться в тісному переплетенні з більш широким поняттям, яке характеризує японську куль-
туру – поняттям «омоіярі». Омоіярі – це складний комплекс уявлень японця про світ і своє місце в ньому, ядром якого 
є людяність, моральна зрілість, бажання виявляти повагу і отримувати знаки поваги у відповідь. Це здатність і бажання 
розуміти і співчувати іншій людині, розділяти з нею будь-які емоції, як позитивні, так і негативні. Розуміння емпатії в 
європейській і японській культурі значно різниться. Метою омоіярі є турбота про іншу людину у всіх можливих аспектах 
і передбачення її бажань і потреб. У європейській культурі подібну турботу визнали б занадто нав’язливою або такою, що 
позбавляє іншу людину права вибору. Типовим прикладом прояву омоіярі є турбота про іноземців, які заблукали або про-
сто виглядають такими на вулицях японських міст. Хто-небудь з перехожих обов’язково запропонує свою допомогу до 
того, як пролунає прохання про неї. В європейському місті ніхто не буде порушувати особистий простір людини до того, 
як вона не висловить потребу отримати допомогу.

У японській культурі омоіярі також супроводжується суворим табу на мейваку – заподіяння неприємностей, проблем 
іншому. В гармонії цих культурних концепцій і криється зародок того, що прийнято називати японською ввічливістю. 
Розумінням почуттів і бажань іншої людини без заподіяння йому проблем. У повсякденній поведінці омоіярі часто про-
являється як «енрьоу» – стримування себе, самообмеження на благо групи. Енрьоу означає, що в будь-якій ситуації, не 
можна заподіяти біль або страждання іншій людині. У тілесної культури яскравим прикладом енрьоу є традиційна поза 
для сидіння – сейдза. Вона вкрай незручна – людина сидить на своїх п’ятах, підігнувши під себе ноги, але в сейдза людина 
займає дуже мало місця і не заважаєте іншим. У комунікативної культурі омоіярі знаходить своє вираження в айдзуці – 
постійному нагадуванні співрозмовнику, що він не самотній у діалозі.

Мета, яку ми ставимо перед собою в цій статті, – це співвіднесення патернів поведінки слухача в японській і західній 
культурі, огляд мовних засобів, за допомогою яких здійснюється активне слухання в японському діалозі (айдзуці), визна-
чення айдзуці як засобу для демонстрації симпатії і емоційної участі у розмові і, як наслідок, приналежності до одного і 
того ж культурного середовища. Актуальність дослідження зумовлена активізацією процесів міжкультурної комунікації 
між Японією і Україною і, як наслідок, необхідністю підготовки висококваліфікованих перекладачів, які не тільки воло-
діють мовою на високому рівні, а також ознайомлені з особливостями японської комунікативної культури. Обізнаність в 
цій царині вирішує важливу практичну проблему: запобігає виникненню непорозумінь і конфліктів під час спілкування 
з японцями. Явище «айдзуці» в різні часи досліджувалося багатьма лінгвістами: Мідзутані (1982) Сугіто (1989), Уенода 
(1999), Міядзакі (2002), Маруяма (2005), Алпатов (2008), Горохова (2011), Фісенко (2007) Ханзава (2012) та ін., В укра-
їнській японістиці темі айдзуці присвячена стаття Бондарчук (2012). У статті ми пропонуємо розрізняти чотири типові 
ситуації вживання айдзуці. Це ситуація згоди, незгоди, нерозуміння і емоційного відгуку на отриману інформацію, також 
ми приділяємо особливу увагу слову-тригеру, за яким, як правило, слідує відлуння – айдзуці. Цей аспект, наскільки нам 
відомо, раніше не досліджувався. Таким чином, дана стаття не позбавлена певної новизни. Матеріали, викладені в роботі, 
можуть бути використані на заняттях з японської мови, а також в рамках курсів «Країнознавство» і «Міжкультурна кому-
нікація» в вищих навчальних закладах України.

В японській мові термін айдзуці використовується для позначення коротких фраз-відгуків, які вимовляє слухач в про-
цесі спілкування. Айдзуці це «фідбек» – сигнал про уважне вслухання в слова співрозмовника. Феномен айдзуці починає 
активно досліджуватися в вісімдесяті роки минулого століття. Саме слово айдзуці (相槌) в японській мові фігурує не тіль-
ки як термін мовознавства, а ще й як слово повсякденного спілкування. Це свідчить про поширення айдзуці і про те, що 
вживання цих фраз є загальноприйнятою нормою. Спочатку, слово 相槌 використовувалося ковалями і позначало удари 
молотом (槌) підмайстра в перервах між ударами основного молота майстра. Підмайстер мав дуже точно вибрати момент 
для удару і працювати у одному ритмі з основним молотом.

Термін айдзуці часто можна зустріти не тільки в спеціальних роботах з лінгвістики, але й у популярних посібни-
ках, присвячених хорошим манерам: наприклад, в книзі «Манери і правила елегантної мови» (Manners and How to Speak 
Elegantly, Sumitomo, 2000) айдзуці присвячені наступні розділи: «Як бути хорошим слухачем» та «Манера мовлення, яка 
залишає гарне враження». Сумімото приділяє особливу увагу вдалому вибору часу для вимови айдзуці і особливому по-
чуттю міри, якому повинен слідувати японець, щоб правильно і ввічливо «перебивати» співрозмовника. Таким чином, ми 
можемо вказати одну з основних рис діалогу в японській культурі – це розуміння розмови, як роботи основного і зустріч-
ного «молота» або роботи (розмови) в одному, ідеально узгодженому ритмі.

Як правило, айдзуці це різні короткі слова та словосполучення: hai, ee, un (так), naruhodo (а й справді!), so: desu ne 
(саме так, я такої ж думки), so: desu ka (та Ви що! Дійсно так?), honto:, honto:ni (дійсно, правда, на-справді) та інші. Крім 
того, айдзуці можуть звучати як «відлуння». Така репліка у відповідь буде складатися з іменника, іменникової дієслівної 
зв’язки (desu) та питального слова (ka) у ситуації, коли один зі співрозмовників підтверджує своє розуміння суті сказано-
го. Наприклад: A: Musuko san wa itsu kuni he o-kaeri ni narimasuka? (Коли Ваш син повертається до Японії?). B: Raigetsu 
desu. (Наступного місяця). A: Raigetsu desuka? (Наступного місяця, он як!) [2, c. 130].

Найчастіше айдзуці зустрічаються у вільному типі дискурсу, коли співрозмовники обговорюють звичайну тему і вико-
ристовують нейтрально-ввічливий або простий стиль мовлення. Повсякденному діалогу притаманні: un (так), un un (так-
так), so: (так), so:so: (так-так), so: da ne (дійсно), so: nan da yo (дійсно так), honto honto (правда-правда), naruhodo (дійсно!), 
yappari (саме так!) та ін. [2, c 131].

Також досить часто в вільному типі дискурсу співрозмовники міняються ролями: слухач стає мовцем, а мовець – слу-
хачем. У випадку, коли дискурс обмежений, наприклад, певною метою, яка заздалегідь поставлена перед співрозмовни-
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ками, частота появи «айдзуці» скорочується, але, якщо в дискурсі з’являється особистісний або емоційно забарвлений 
компонент, це, в переважній більшості випадків, спровокує вживання «айдзуці». Співрозмовник сигналізує про свою 
зацікавленість, симпатію або здивування. Таким чином, фрази-відгуки в японському діалозі, є культурною нормою і по-
трапляють в категорію комунікативних очікувань японця і як ознака важливої, гідної поведінки співрозмовника. Якщо це 
очікування не справджується, наприклад, у випадку, коли співрозмовник – іноземець і не знає про комунікативну норму 
айдзуці, мовець може перестати спілкуватись ним і продовжити звертатися тільки до японців або до тих співрозмовників, 
які активно беруть участь в загальному ритмі діалогу. Нерідко через те, що фрази-відгуки в західній культурі віднесені до 
комунікативних табу і марковані як приклади неввічливої поведінки, а в японському діалозі навпаки – є правилом гарного 
тону, виникають ситуації непорозуміння або навіть конфлікти. Іноземці, зіткнувшись з тим, що японці не схильні підтри-
мувати бесіду з людиною, яка ніяк не сигналізує про уважне слухання, можуть сприйняти цю відмову як дискримінацію.

В. М. Алпатов робить акцент на необхідності отримувати підтримку з боку співрозмовника в японському діалозі. 
Співрозмовник не може залишатися байдужим до свого партнера. Айдзуці сигналізує не тільки про емоційну залученість 
в діалог, про симпатію до співрозмовника, але також є запрошенням продовжити розмову. У зв’язку з цим, айдзуці часто 
неправильно інтерпретується іноземцями. Наприклад, слово «hai» значить «так» як відповідь на питання, але в якості 
айдзуці є знаком розуміння і зацікавленості слухача; однак його можуть помилково зрозуміти як згоду [1, c. 139–141].

Айдзуці – це відгук і він не виникає на порожньому місці. Співрозмовник за допомогою різних прийомів сигналізує 
про необхідність отримати підтримку в діалозі. Істотною відмінністю айдзуці від інших типів вигуків є наявність сигналу 
від мовця про те, що йому потрібна підтримка: айдзуці функціонує саме як взаємодія мовця і слухача. У вихідній репліці 
має бути позначене слово-тригер, відгуком на яке і буде айдзуці.

Розглянемо кілька прикладів, в яких слово-тригер супроводжується відгуком і типові ситуації, коли використовується 
та чи інша група айдзуці. Тут і далі переклад наш: 

(1) А: XX kara kitan desu ka? (Ти приїхав з XX?) / В: hai (Так) [4, c. 55].
У прикладі (1) мовець сигналізує про те, що поставив запитання і чекає відгуку, за допомогою часточки «ka», яка до-

дана в кінці речення. Це питання і відповідь-відлуння hai, ми перекладаємо як «так», «так, це правда», але, тим не менш, 
ми можемо віднести цей випадок до айдзуці, оскільки є слово-тригер і відгук на нього.

(2) А: Ima wa kekkoo totteru? Kyooiku gairon toka. (Ти береш (цей предмет)?Це щось типу введення до педагогіки.
В: un (так) [4, c. 55].
У прикладі (2) немає часточки «ka», тут тригером для відповіді є інтонація: Ima wa kekkoo totteru ↑. Відгук-айдзуці 

«un», який можна перекласти, як «так» в неформальному стилі спілкування. 
(3) А: muccha mijikai sukaato da yone? (Дуже коротка спідниця, правда?)
В: soo (так) [4, c. 56].
(4) А: ma korekara damon ne ichinen nara. (Тобі зараз нелегко. Це тому, що ти новенький.)
В: soodesu ne (так воно і є) [4, c. 56].
Тригером у прикладах (3) і (4) є прикінцеві частки «yone» і «ne», які вказують на очікування згоди з висловленою вище 

інформацією. Відгуки-айдзуці: soo (так) і soodesu ne (так воно і є). В цілому, ми можемо охарактеризувати ці питання як 
«риторичні», тобто під виглядом питання ховається твердження, а комунікативною метою висловлювання не є отримання 
нової інформації, а одержання схвалення, підтримки і підтвердження висловленої думки. Справжнє питання і питання 
як тригер відгуку-підтвердження, як правило, розрізняються за контекстом. Для цієї групи айдзуці типовою ситуацією 
вживання є схвалення. Для нейтрально-ввічливого мовлення у цьому контексті харакерні такі айдзуці: hai, ee (так), ee,ee 
(так-так), so: desu ne (саме так), watashi mo so: omoimasu (я теж так думаю), motto mo desu (це резонно). Повсякденному 
діалогу притаманні: un (так), un un (так-так), so: (так), so:so: (так-так), so: da ne (дійсно), so: nan da yo (дійсно так), honto 
honto (правда-правда), naruhodo (дійсно!), yappari (саме так!) та ін. [2, c. 131].

Ще однією типовою ситуацією вживання айдзуці є ситуація подиву, який співрозмовник відчуває з приводу почутого.
(5) А: nanka cheen ten dattara moo honto minna sugu yamechau gurai=
  (Якщо це мережевий ресторан, то всі швидко звільняються=)
В:_____________________________________________________
А: =kitsusugi te, kojin keeee dattara, yuuzuu kikushi, ii no kana tte kanji ga shimasu.
(=дуже суворі (правила), а якщо це приватний ресторан, там – більш лояльні, думаю, це непоганий варіант.)
В:______soo nan da(що, правда?)____________________[4, c. 80].
У прикладі (5) співрозмовник А використовує конструкцію з суфіксом sugiru, який позначає надмірність дії або якості 

з негативним емоційним відтінком. Емоційна компонента повідомлення є тригером для відгуку-айдзуці: співрозмовник 
також відчуває необхідність емоційно підтримати свого співрозмовника, а також висловити своє ставлення до почутого, 
в даному випадку – здивування.

У прикладі (6) представлена ситуація непорозуміння між співрозмовниками і айдзуці сигналізує про те, що співроз-
мовник не зовсім розуміє, про що йде мова, але відчуває емоційне залучення до розмови і не хоче відкрито висловити своє 
нерозуміння. До таких комунікативних ситуацій, що особливо часто виникають у ситуації міжкультурного спілкування, 
слід проявляти підвищену увагу і реагувати відповідним до етикету чином. 

(6)  (А дізнався, що В знає школу Х)
А: a shitte masu? (а, так ти знаєш?)
В: X (назва школи) shitteru senpai mo. Y (ім’я студента) toka
І старшокласників з Х (назва школи) знаю, наприклад, Y (ім’я студента)
А:______________________________________________а (гм…)
В: ima sannen see no hito dakedo (вони зараз у третьому класі)
А:__а (гм…)_______аа (правда?)_а (а?) [4, c. 81].
У цьому діалозі А, ніби не хоче зізнаватись В у своєму незнанні, і не говорить прямо, що йому, як ініціатору діалогу, 

не відома інформація, якою володіє В.
У ситуації незгоди замість прямого заперечення для японця також кращим є вирішення цієї ситуації за допомогою 

«айдзуці».
(7) A: sorede jagaimo o yaite, sono ue ni bataa o nokkerun dakedo,
 (а потім, на печену картоплю зверху кладуть масло і…)
В: ______________hai (саме так)______________hai (правильно)
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A: shiokara (.) tsukete tabenai deshoo
(солену рибу (морепродукти) (.),ніхто ж не їсть так, мабуть)
В: hai (точно)_e tsukemasu tsukemasu (що? їдять, їдять) [4, c. 84].
У прикладі (7) кілька разів співрозмовник повторює слово «hai», але жодного разу це слово не означало «так», не під-

тверджувало інформацію і не означало згоду. Після декількох «hai» (в значенні: «я вас уважно слухаю, продовжуйте»), 
співрозмовник висловлює свою незгоду з допомогою айдзуці «e»↑. Також «e»↑ може означати здивування чи нерозуміння 
почутого, але у цьому діалозі у співрозмовника немає проблем з розумінням інформації, також далі йде фраза tsukemasu 
tsukemasu (букв.: «додають, додають», але у контексті репліки ми перекладаємо, як «їдять, їдять»). Це твердження яв-
ним чином суперечить тому, що говорив A, що дозволяє віднести вживання айдзуці «e»↑ до типової ситуації незгоди. 
У цьому прикладі також є тригер – вираз deshoo, що означає невпевненість, сумнів мовця. Таким чином мовець немов 
залишає для співрозмовника простір для маневру (погодитися або заперечити) і В користується цією можливістю, від-
гукуючись якраз запереченням, але при цьому, завдяки айдзуці, навіть в ситуації незгоди, виникає важлива взаємодія між 
співрозмовниками. 

(8)  A: X (назва школи) tte nanka ojoosan no imeeji ga arun dakedo
А:(Я думав, всі дівчата зі школи Х (назва школи) схожі на леді…)
В: ___________iya iya zenzen minnna namatte masu ne
В:___________(ні-ні, там всі розмовляють на діалекті) [4, c. 85].
У прикладі (8) використовується фраза-відгук «iya iya», що означає незгоду. Буквально «iya» перекладається як «ні», 

але в ньому немає прямої і строгої відмови, як, наприклад, в слові «iie». Також iya можна використовувати для скромного 
прийняття компліменту. У цьому прикладі тригером є похвала, від якої, по етикетних нормам японського діалогу, слід 
відмовитися і висловити незгоду з компліментом. Для ситуації, коли один зі співрозмовників висловлює заперечення або 
не погоджується з почутим у нейтрально-ввічливому мовленні японці вживають: so: desu ka ↑ (он як?), honto: desu ka ↑ 
(це правда?), chigaimasu yo (Ви помиляєтесь, це не так), iie, chigaimasu (ні, не так), tondemonai desu (це неймовірно!) тощо. 
Розмовній мові притаманні: ee ↑ (що?), so: ↑ (так?), so: kana (он як?!), uso ↓ (брехня!), honto ni ↑ (правда?), iya: (та ні), iya iya 
(ні-ні), chigau yo (помиляєшся!), chigau chigau (ні-ні), so: ja nai yo (це не так!), so: ja nai, so ja nai (не так, не так (ні-ні)) тощо. 
У випадку відмови від компліменту у нейтрально-ввічливому мовленні, зазвичай, фігурують: ie ie (ні-ні), tondemonai desu 
(пусте!), iie, zen zen mada desu (та ні, ще зовсім ні…), sonna koto wa arimasen (це не так (цього не може бути), sore hod demo 
arimasen (не так, щоби….). У розмовному мовленні вжаваються: uun (ні), iyaiya (ні-ні), tondemonai (пусте!), sonna koto nai 
yo (та ні…), zenzen dame (зовсім ні (досл. Зовсім погано) тощо [2, c. 131].

Крім згоди, незгоди і нерозуміння, айдзуці також використовується для вираження різного роду емоцій. Наприклад, 
подиву, симпатії заздрості, зацікавленості, почуття полегшення і т.п. 

Таким чином, айдзуці це комунікативна взаємодія, заснована на емоційному контакті мовців, їх взаємне уявлення про 
ввічливість і необхідність отримання підтримки в діалозі. Важливою складовою айдзуці є слово-тригер, за допомогою якого 
один співрозмовник сигналізує про необхідність отримання підтримки. Подальша класифікація та накочення прикладів вжи-
вання айдзуці, їх переклад українською мовою є предметом для подальших лінгвістичних і культурологічних досліджень.

Література:
1. Алпатов В.М. Этикет в диалоге / Владимир Михайлович Алпатов // Япония: язык и культура / В. М. Алпатов. – М. : Языки 

славянских культур, 2008. – С.138-142.
2. Бондарчук Т. О. Особливості японської комунікативної поведінки: айдзуті та способи їх передачі українською мовою [Елек-

тронний ресурс] / Т. О. Бондарчук // Мова і культура. – 2012. – В ип. 15, т. 3. – С. 129–134. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/
UJRN/Mik_2012_15_3_23

3. Фисенко А.А. Особенности делового речевого этикета и нормы межличностных отношений в Японии [Електронний 
ресурс] / А.А.Фисенко // Азиатско-Тихоокеанский регион (Экономика. Политика. Право). – Владивосток, 2007. – № 2 (16). –  
С. 116–126. – Режим доступу : http://www. elibrary.ru/title_items.aspid=26645.

4. Chiemi Hanzawa Listening Behaviors in Japanese: aizuchi and head nod use by native speakers and second language learners 
[Electronic resource] / Chiemi Hanzawa. – Available at: http://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3464&context=etd.

УДК 811.111+81’373.42
І. В. Лосєва,
Львівський національний університет ім. І. Франка, м. Львів

ПОЛІТИЧНА МЕТАФОРИКА ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

У статті розглянуто метафору як чинник політичної культури. Подано теоретичні засади вивчення метафори-
ки мови вітчизняними та зарубіжними лінгвістами. Проаналізовано метафору як один із ефективних стилістичних 
засобів мовного впливу у промовах Б. Обами. Описано різні види метафор у політичному дискурсі. Подано аналіз та 
наведено приклади найбільш вживаніших структурних моделей метафоричних конструкцій в промовах Б. Обами.

Ключові слова: дискурс, експресивність, емоційність, метофора, мовленнєвий акт, стилістичний засіб.

pOlitical MetaphOr aS a factOr Of pOlitical culture
The article deals with the traditional ways of using metaphors in political speeches as a factor of political culture. The 

research is done with consideration of the general definition of the basic concepts of metaphors. The theoretical principles 
of the study of metaphor in political language by Ukrainian and foreign linguists are described. Different approaches to the 
principles of the classification of metaphor are analyzed. The metaphor is analyzed as one of the effective means of stylistic 
influence of language in the speeches by Barack Obama. The diversity of structural units is discussed as well as different types 
of metaphors in political discourse are described. The examples of the most common structural models and vivid examples of 
metaphors in the speeches of Barack Obama are provided. It is also pointed out that the use of certain structural models makes 
the political speeches more expressive and persuasive. The desired impact on the audience to some extent is possible due to 
the usage of metaphors in the political speeches. It is obvious that Barack Obama’s metaphorical speech creates a friendly 
atmosphere and appeals to the audience. It is proved that such approach is one of the most effective in politics.

Key words: discourse, expressiveness, emotionality, metaphor, speech act, stylistic means.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА КАК ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРИ
В статье анализируется метафора как фактор политической культуры. Представлены теоретические осно-

вы изучения метафорики языка отечественными и зарубежными лингвистами. Метафора проанализирована как 
один из эффективных стилистических средств речевого воздействия в речах Б. Обамы. Описаны различные виды 
метафор в политическом дискурсе. Представлен анализ и приведены примеры наиболее применяемых структурных 
моделей метафорических конструкций в речах Б. Обамы.

Ключевые слова: дискурс, экспрессивность, эмоциональность, метафора, речевой акт, стилистическое средство.

Одним із засобів розвитку і збагачення семантики та функцій слів є метафорика мови, вживання слів у непрямо-
му значенні, в ролі метафор. Процес метафорики мови з поширенням семантики і стилістичної функції слів – це дуже 
давній, історичний процес. Внаслідок цього багато слів сучасної мови набули різноманітного значення. Метафоризації 
присвячено чимало праць лінгвістів, літературознавців, філософів, психологів, та проблема метафоризації залишаєть-
ся надзвичайно складною, адже йдеться про процеси мислення, в яких породжується знання про світ. Метафоризація 
– це не лише вживання одного слова замість іншого, вона утворює новий зміст, який з’являється внаслідок дії складних 
когнітивних механізмів. Асоціативні зв’язки, що виникають при метафоричному перенесенні, мають загальноприйнятий 
характер або спираються на суб’єктивно-авторську оцінку цих явищ [1]. Метою та завданням даної статті є досліди-
ти один із ефективних стилістичних засобів мовного впливу у промовах Б. Обами, а саме метафору, яка, перекладаю-
чи властивості предметів реального життя на політичні явища, створює у свідомості людей образи та конструкції, що 
стають шаблонами у їхніх політичних поглядах та поведінці. Актуальність теми не залишає жодних сумнівів, оскіль-
ки, метафора безпосередньо сприяє реалізації експресивності у тексті, а також значно збільшує емоційне навантажен-
ня на слухача. Метафора завжди слугувала об’єктом, що викликав зацікавлення у дослідників, оскільки її розглядають 
як процес і результат дії складних мовних і когнітивних механізмів та засіб концептуалізації емпіричних знань. Ґрун-
товне дослідження метафори пов’язане з вивченням особливостей її функціонування у мовленні. На думку дослідника  
Л.Н. Федатова, використання метафоризації є процедурним механізмом сугестії у політичних промовах, тобто перенесен-
ня якостей одних об’єктів дійсності на якості інших. Варіювання різних семантичних наслідків метафор у різних контек-
стах визначає ефект цього механізму інтерпретації дійсності. Метафори широко застосовуються в політичних промовах 
та аргументації. Вони слугують засобами схиляння аудиторії до прийняття певного рішення, спонукають до очікуваної 
мовцем поведінки аудиторії [2, с. 190]. Дж. Лаккоф у когнітивній теорії стверджує, що коли промовець використовує 
метафори, то він трансформує «початкову інформацію» в «кінцеву», тобто ту, яка сформує думку реципієнта. Тема цієї 
«кінцевої» інформації незнайома йому, а метафора порівнює незвичну інформацію із чимось уже відомим. Теоретично, 
кожне метафоричне висловлювання – це мовленнєвий акт: він встановлює або найчастіше сприяє встановленню зв’язку 
між знайомими і незнайомими темами для реципієнта інформації. Ця теорія стверджує, що коли державні лідери намага-
ються донести будь-яку інформацію, аудиторія спостерігає за їхніми відносинами із слухачами, думає про метафоричне 
вираження категорії «висоти» та «відстані», які їх відділяють від державних діячів. Вони усвідомлюють себе окремо від 
них [3, с. 245]. Як стилістичний прийом, що вживається у текстах політичних промов, метафора уможливлює інтерпре-
тацію сказаного та пропонує слухачу можливість альтернативного трактування питання, що обговорюється політиком.

Досліджуючи політичну метафорику як чинник політичної культури, варто зазначити, що у мові політичного дис-
курсу науковці розрізняють такі види метафор: метафори розміру, метафори особистої зверхності, метафори відстані, 
метафори субординації та метафори вибору [4, с. 260]. Аналіз промов Б. Обами доводить релевантність цієї класифікації 
стосовно метафор у дискурсі Б. Обами.

Метафори розміру охоплюють поняття «що більше – то краще». У промовах політичних діячів завдяки цьому виду 
метафори досягається ефект кращої перцепції інформації адресатом, особливо пов’язаної із розмірами та обсягом. Вони 
сприяють формуванню образу у свідомості та закладають початкове ставлення до тих чи інших понять [4, с. 262]. Так, на-
приклад, у виступах Б.Обама знаходимо такі лексичні конструкції: a massive blow for the economy, a bunch of debt:

– It would also be a massive blow for the economy, because we’re not fully out of the recession yet. We all know young people 
who have gone to college, they’ve taken on a bunch of debt [5].

У наведеному прикладі завдяки використанню метафори повстає важкий період випробувань для економіки країни (a 
massive blow for the economy), а також метафора підсилює значення пробеми, пов’язаної із отриманням позик для оплати 
навчання (they’ve taken on a bunch of debt), створюючи відповідний образ у свідомості аудитирії, і, певною мірою, виконує 
функцію афектації, яка вдало поєднується із мнемонічною функцією. Завдяки такому поєднанню метафора сприяє кращо-
му запам’ятовуванню інформації, а образу, який вона створює, є характерна емоційно-оцінна природа. Метафори відстані 
використовуються для опису певних явищ з точки зору минулого чи майбутнього або в певних територіальних рамках:

– …they are working in sending a message to Iran that it needs to take a different path if it wants to rejoin the international 
community [6].

– … the spirit that has lifted this country from the depths of despair to the great heights of hope [7].
В даних прикладах метафори вказують на необхідність змін та пошуків інших шляхів ведення політичної гри, а також 

створюється ефект порівняння теперішньої складної економічної ситуації в країні з попередньою. Метафори виконують 
емоційно-оцінну функцію, виступають вдалим засобом впливу на аудиторію, тим самим викликають емоційно-оцінну ре-
акцію адресата мовлення. Метафора субординації особливо характерна для диктаторського суспільства. Вона, як правило, 
вказує на те, що адресати промови не можуть змінити ситуацію, тому що існує непорушна встановлена зверху централі-
зована ієрархічна система суспільного устрою та державного управління. У промовах та зверненнях Барака Обами досить 
часто спостерігається використання метафор субординації: to fight for a job; weight in international affairs; the financial 
crisis hit; to create a climate, які мають демократичне спрямування і є закликами до боротьби із загрозами економічної 
кризи та демократії. Окрім того, вони орієнтовані на захист свободи як одного із ключових понять серед цінностей аме-
риканського народу, і, певним чином, виконують конспіруючу функцію, яка дозволяє засекречувати прямий зміст та сенс 
повідомлення, приховувати імена та будь-які власні назви. Метафори вибору – це знову ж таки метафори демократії. Вони 
використовуються політиками для того, щоб показати виборцям наявність альтернативи:

– … instead of it coming out of your paycheck, it would be going into your pocket;
– … put a lot of money back in the hands of business and in the hands of individuals [5].
Вищезазначені метафори є домінуючі в промовах політика і створюють уявлення, що економічний добробут грома-

дян, а також майбутнє держави, завжди знаходиться в руках самих громадян, і що їх свідомий вибір допомагає у встанов-
ленні демократичних ідеалів та засад, що стануть запорукою успіху та економічного зростання їх держави. Цей вид мета-
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фори безпосередньо пов’язаний із пошуком та альтернативою, а значить і з правильним вибором. Представлені метафори 
виконують інформативну функцію, для якої є характерною передача цілісності та панорамності образу за допомогою 
метафори. Така панорамність образу спирається на його зорову природу, змушує по-новому поглянути на стан речей. Ще 
однією особливістю у промовах Б. Обами є використання метафор, що містять елементи або ж цілі лексичні конструкції 
з військовими термінами або конструкціями, що мають військове семантичне забарвлення з ознаками метафоричності на 
позначення явищ суспільного та політичного життя: a season of homecomings; take off the uniform and become veterans; 
veterans are armed with the skills, discipline, and leadership; to attack the defining challenge of our time; a contest of egos; to 
fight for a roof over the heads. Такий вид метафори є досить часто вживаним в промовах та зверненнях президента, і це 
обумовлюється військовою операцією США в Іраку. Окрім того, Барак Обама у своїх політичних промовах неодноразово 
використовує спортивні метафори, які створюють враження гри та командного, згуртованого духу довкола поставленого 
завдання, наприклад: who wins and loses in Washington;

to deliver a win for the American people; they’ve been a responsible player; leaders of economic team. Дані метафори ство-
рюють враження гри, позбавляють ситуацію серйозності, вказують на переможців та тих, хто зазнав поразки. Наведені 
лексеми роблять інформацію емоційно забарвленою, внаслідок чого вона легше сприймається адресатом як зрозумілий і 
знайомий варіант, позаяк політика, справді нагадує спортивні ігри, перегони, а політичні діячі є подібними до учасників 
цих змагань. Певним чином такі метафори виконують ігрову функцію, завдяки якій, важлива інформація може передава-
тися в ігровій формі.

Отже, метафора, ретранслюючи властивості та ознаки предметів реального життя на політичні явища, створює у сві-
домості людей образи та конструкти, які стають шаблонами у їхніх політичних поглядах, поведінці. Образність та мета-
форичність висловлювань Барака Обами під час публічних виступів та звернень створює дружню атмосферу, сприяє 
осмисленню серйозних тем, трактує глобальні процеси простою мовою, яка апелює до емоцій та відчуттів аудиторії. 
Такий підхід є досить ефективним у політиці і є переспективним напрямком подальших лінгвістичних досліджень.
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ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Стаття присвячена творчим завданням на заняттях з іноземної мови для професійного спілкування. Ці завдан-
ня, засновані на реальних життєвих ситуаціях, можуть бути використані на регулярній основі і зазвичай викону-
ються шляхом обговорення в групах. Також наведені приклади творчих завдань для груп з різним рівнем володіння 
іноземною мовою, заснованих на вигаданих оповіданнях, історіях і т.д., націлених на розвиток навичок вирішення 
завдань для розвитку творчого мислення.

Ключові слова: спрямований на студента, робота в малих групах, реальний життєвий досвід, цільова культура, 
творчі види діяльності, рішення проблем, сприяти взаємодії та творчому мисленню. 

iMagiNatiVe actiVitieS at the laNguage claSS
The article is devoted to imaginative activities in teaching foreign languages for professional communication.These tasks 

are based on real-life situations that can be used on a regular basis and are usually solved by means of discussion. The 
examples of imaginative activities are based on fictions, incomplete narratives, and they are aimed at problem solving to 
stimulate creative thinking that have been proposed, as well as tasks for different levels. Creative tasks work best if they are 
an integral part of the course. They are not intended to supplant skill-getting segments, as these two types of learning interact. 
They can be used at all levels.

Key-words: student-directed, small-group work, true-to-life experiences, imaginative activities, skill-getting segments, 
problem-solving, to promote interaction and creative thinking.

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Статья посвящена творческим заданиям на занятиях иностранного языка для профессионального общения. 

Эти задания, основанные на реальных жизненных ситуациях, могут быть использованы на регулярной основе и 
обычно выполняются путем обсуждения в группах. Также приведены примеры творческих заданий для групп с раз-
личным уровнем владения иностранным языком, основанных на выдуманных рассказах, историях и т.д., нацеленных 
на развитие навыков решения задач для развития творческого мышления.

Ключевые слова: ориентированный на студента, работа в небольших группах, реальный жизненный опыт, 
творческие виды деятельности, решение проблемы, способствовать взаимодействию и творческому мышлению.

Постановка проблеми. Заняття в невеликих групах, які стимулюють використання уяви, змушують студентів думати, а 
також викликають у них бажання добре говорити. Прослуховування стає більш важливим – студенти намагаються зрозуміти 
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те, що сказали їхні співрозмовники. Творчі завдання забезпечують найважливіший зв’язок між придбанням будь-яких на-
вичок в процесі навчання і повноцінною автономною взаємодією, тобто умінням використовувати ці навички [5, c. 41–44].

Аналіз дослiджень та публікацій. В останнє десятиліття робота в невеликих групах, орієнтована на студентів, по-
ступово знайшла відображення в навчальній програмі ВНЗ. В даний час, більшість викладачів використовують роботу 
в групі, парах та рольові ігри в діапазоні від structured interviews і «happenings» до моделювання ситуацій цілим класом. 
Зміст видів робіт може бути взято з підручника або з реального життя, наприклад, студенти можуть імітувати сцени в 
ресторані (можливо, з деякими ускладненням) або спробувати з’ясувати, хто з них відзначає день народження в один день. 
Перевага реалістичних завдань полягає в тому, що вони відносно легко можуть бути сформульовані і в тій чи іншій мірі 
копіювати справжні життєві ситуації, з якими студенти можуть зіткнутися в реальному житті (shopping, asking directions, 
mailing books homе, etc.) Залежно від рівня аудиторії, ці вправи можуть бути імпровізованими або прописані заздалегідь. 
Однак, ефективність цих видів діяльності обмежується самим реалізмом. Набір реплік, якими обмінюються в ресторані 
господар і клієнт швидко виснажується, навіть якщо додати ряд незначних проблем. Коли з’ясовується, чиї дні народжен-
ня збігаються, розмова припиняється.

Творчі види завдань працюють по-іншому: тут фантазія стає більш важливою, ніж реальність. Студенти повинні ви-
рішити проблему, з якою вони зазвичай не стикаються, придумати якийсь неймовірний план, реконструювати відсутні 
частини історії і діяти незвичайними способами. У групах вони повинні спілкуватися таким чином, щоб їх взаємодія при-
звела до результату.

Хоча творчі завдання широко варіюють за темами і за своєю структурою, вони мають ряд основоположних якостей:
• cтуденти працюють від відомого до невідомого;
• проблема навмисно неоднозначна;
• будь-яка логічна відповідь на питання є прийнятною;
• зазвичай використовується рольова гра;
• навички прослуховування мають вирішальне значення в декількох точках в завданні;
• викладач ставить завдання, а потім йде;
• підбиття підсумків або розбір після дискусії студентів.
Часто труднощі завдання можна регулювати шляхом зміни словникового запасу або шляхом ускладнення / спро-

щення. Наведемо один приклад – завдання створити гарне обличчя, дане групі з низьким рівнем володіння мовою, стає 
«invention» of a movie star на більш високому рівні і просуванням нової лінії косметики на ще більш високому. Хоча 
деякі види діяльності, наприклад, finding the uses of an object можуть бути використані на всіх рівнях, а інші (a meeting of 
parliament in an unknown republic) чітко вимагають більш розвинених мовних навичок. Викладачі повинні спиратися на 
свої судження, і в той же час бути готовими до експериментів; вони не повинні недооцінювати здатність своїх студентів 
впоратися із завданням.

Завдання на образне мислення можуть бути введені з самого початку навчальної програми. Студенти також можуть 
працювати разом над граматичними або лексичними проблемами. Отримавши в якості завдання коротку історію, студен-
там кажуть, що склад персонажів був змінений. Студенти змінюють їх стать, вік і статус докорінно. Працюючи в парах, 
студенти переписують матеріал і вносять необхідні корективи статі, форми звернення, одягу і місце в співтоваристві.

Після таких завдань студенти починають працювати в парі або групі з деякою часткою впевненості, що вони готові 
виконувати творчі завдання. На початковому рівні ці завдання, як правило, тісно пов’язані з пройденим матеріалом, коли 
акцент робиться на використання матеріалу несподіваним чином. Після того, як студенти вивчили частини особи, напри-
клад, їх можна попросити працювати в групах, щоб намалювати підозрілу особу або особу дівчини / хлопця своєї мрії. В 
якості альтернативи, вони можуть розробляти маски. З вивченням автомобільної лексики, студенти можуть проектувати 
старі автомобілі, які просто не можуть бути продані або негабаритні лімузини. В рамках цих завдань, процедури прості, 
і взаємодія студентів відбувається на початковому рівні. Як правило, студенти діляться на групи по троє або четверо. Ін-
струкції, дані в усній формі, можуть бути настільки ж прості, як «Design the perfect student apartment» or «We have to sell all 
of this stuff quickly!» or «Draw a billboard to advertise_______________, but do not use any words on it!»

У процесі вивчення іноземної мови пропонується інший тип роботи в невеликих групах, яка може бути застосована на 
рівні elementary class: вправи, які спонукають студентів досліджувати свої почуття, спогади, цінності і фантазії. В одній 
із вправ, студентам показують ряд форм і просять намалювати найбільш вподобану. Кожен пояснює групі, чому була об-
рана ця конкретна форма. Потім студенти перерозподіляються в залежності від обраних форм і порівнюють причини для 
прийняття даних варіантів [6, c. 62–63].

У студентів зі знаннями мови на рівні intermediate або advanced, види робіт, які потребують вирішення інтелектуально 
складних завдань, можуть використовуватися на регулярній основі, що сприяє взаємодії і творчому мисленню. В цьому 
випадку рольова гра – звичайна частина процедури, а вміння слухати стає особливо важливим, тому що, якщо студенти 
не зможуть зрозуміти задачу, вони не зможуть виконати її. У груповий відповіді студенти повинні в повній мірі зрозуміти 
один одного. У «Discussions that Work», [4, c.5] передбачаються різні варіанти вправ. В одному з них викладач говорить 
класу, що вони інопланетні прибульці, які, вперше вступають в контакт із земними об’єктами, такими як зубні щітки, 
годинник, лампочки і ключі. Без допомоги представників людської цивілізації, учасники повинні зробити висновки про 
функції даних об’єктів» [6, c. 45]. Інші види діяльності – це оцінка списків продуктів харчування, квітів, або героїв відпо-
відно до власних уподобань або підбір кандидатів на звання «Чоловік або Жінка року».

Інші ігри, наприклад в «Drama Techniques in Language Learning» [5, c. 148–149] відрізняються від запропонованих тим, 
що вони часто закликають до пантоміми або дії. В одному завданні, студенти повинні придумати гру з м’ячем зі своїми 
правилами, які потім записуються. Одна пара або група демонструє свою гру іншим студентам, які намагаються вигадати 
правила, спостерігаючи за тим, що відбувається. Гравці можуть відповісти на питання тільки мовою жестів, але не вер-
бально. Різні групи можуть спробувати зіграти в ігри, придумані іншими. Також студенти можуть створити нову мову, 
винайти машину, або придумати нові значення для відомих скорочень.

Творчі завдання на основі problem solving можуть бути побудовані навколо майже будь-якої теми. Студенти можуть 
фантазувати про нових домашніх тварин; придумати дизайн нових грошей; розробити назву, товарний знак, і гасло для 
нової компанії; планувати бенкет для королівської сім’ї; відремонтувати (або продати) комунальний транспорт; продати 
місцеву річку, пам’ятник, пагорб, або пустелю; планувати подорожі з відкриттями; або контролювати туман. Наприклад, 
студентам пропонується описати людей на дуже старому сімейному портреті, розшифрувати інформацію, заховану в пле-
тінні тканини, винайти нову тварину або хобі, або пропагувати вивчення неіснуючої мови [6, c. 67].
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Інші види діяльності можуть зосередитися на вмінні слухати. Використовуючи магнітофон, викладач може розробити 
завдання, пов’язане з будь-якої новиною, що передали по радіо, або з оголошенням іноземною мовою, народною музи-
кою, або з уривком діалогу. Студенти повинні додати до того, що вони чули, відсутню частину інформації, тобто вони 
повинні тлумачити історію, що криється за цим сегментом.

За час роботи над цим видом завдання, учні стають свого роду експертами, інакше вони не зможуть вирішити по-
ставлену задачу. Хоча подібний досвід може здаватись трішки безглуздим, як у випадках з «fog director» or «ferry-riding 
expert,» тому що самі завдання часто містять дані про фіктивні країни або мають безглузде поєднання.

У всіх таких інтерактивних видах діяльності, викладач починає з завдання, яке стоїть перед студентами. Воно може 
бути представлено у вигляді сценарію (script), проблеми-постановки (problem-posing), розуміння прослуханого (listening-
comprehension exercise). Сценарій повинен бути адаптований до рівня аудиторії. Наприклад:

I just received a message from the government of Fisherland. It seems that during the months of October and November, which 
is Spring there, there are no holidays. Each year the people become bored and restless. The Fisher-landic leaders ask that you, 
experts in celebrating holidays, invent a new holiday. You should be sure to describe the customs that will be practiced.

Викладачеві, можливо, буде потрібно сформулювати завдання двічі. Для діяльності такого роду, безпосереднє звер-
нення до класу є більш ефективним, ніж читання сценарію вголос. За допомогою декількох коротких запитань перевіря-
ється розуміння. Відповідний словниковий запас може бути введений для того, щоб допомогти студентам. Викладач може 
згадати фрази, які студентам слід використовувати для поведінки обговорення. Наприклад, студенти, які вивчають англій-
ську мову можуть практикувати такі фрази «Yes, but...» or «That’s a good idea, but...», «I’m sorry, I did not understand that. «

У досить підготовленій групі, студенти розбиваються на команди від трьох до шести осіб; кожна команда обирає одно-
го члена секретарем для нотаток. Група знає, що вони будуть повинні представити свої висновки, тому працюють разом 
протягом приблизно 20 хвилин. Викладач може виступати в якості «walking dictionary», але дозволяє командам працювати 
в своєму власному темпі. Студенти можуть бути досить спокійними, особливо на початку роботи над завданням, але по-
тім, як правило, діють спонтанно. Викладач повинен переривати роботу команди тільки тоді, коли студенти відхиляються 
від поставленого завдання. Коли відведений час закінчиться, секретарі повідомляють відповіді своєї групи. Помилки ви-
правляється тільки тоді, коли розуміння знаходиться під загрозою.

Завдання рroblem-solving можна використовувати в подальшому. По-перше, ці вправи можуть бути повторені в тій 
же або злегка зміненій формі. По-друге, послідовність дій може бути розроблена. Після винаходу нових видів домашніх 
тварин студенти, наприклад, можуть розробити макет зоомагазину або влаштувати конкурс на кращу домашню тварину. 
По-третє, вид роботи може привести до написання завдань, таких як складання законів для нової країни або складання 
переліку недавніх археологічних відкриттів.

До розповідних форм, які стимулюють взаємодію, відносяться і придумані розповіді. При роботі в групах, студенти 
можуть «будувати» історії і інші літературні форми із складових частин будь-якого типу. Більшість студентів визнають, 
що такі жанри, як містерії, романи, дитячі оповідання, або ТВ комедії завжди містять певні елементи, які можуть відріз-
нятися в деталях. Готичні страшилки, наприклад, як правило, містять, крім усього іншого, розвалений особняк, літнього 
доглядача, привидів або інші такі ж таємничі сили, наївного відвідувача, і несподівану розв’язку. Студенти, які знають про 
це можуть писати розповіді жахів. Цей вид діяльності найкраще працює, коли клас щойно прочитав розповідь подібного 
типу, який їм потрібно реалізувати на практиці, хоча це і не є абсолютно необхідним. Викладач може спочатку запитати: 
«How does a mystery story usually begin?» Зазвичай потрібно близько восьми елементів. Вони повинні бути загальними – 
«an old man», а не конкретними «Peter Jones.» У командах студенти заповнюють деталі, потім версії порівнюються.

 На рівні advanced, студенти можуть відтворити сцени з історії. Ці сцени можуть бути обрані зі світової історії, але 
працюють більш ефективно, коли вони обрані з цільової культури. Переговори щодо укладення міжнародного договору, 
зустрічі на вищому рівні, політичні партійні збори (в певні моменти в історії), державні візити і т.д. можуть забезпечити 
основу для інтерактивних завдань. Події, в яких дебати і суперечки відіграють роль, легко використовуються для об-
говорення, на відміну від фактів відкритої ворожості. Перед тим як виконувати завдання такого роду, студенти повинні 
бути добре знайомі з моментом, періодом і персоналіями беруть у цьому участь. Студенти можуть підготуватися завдяки 
читанню підручників, нотаток (якщо такі є), і перегляду документальних фільмів. Активне вивчення одягу, манер по-
ведінки, або діалекту не є обов’язковим. Історична реконструкція не є ані драматичною постановкою, ані повноцінним 
моделюванням. [2, c. 55–63] У кращому випадку педагог може дати кілька порад про риторику того періоду або про якісь 
формальності.

Для реконструкції, кожен студент повинен мати нову особистість. Студент може видавати себе за певну історичну 
фігуру, таку як Bolivar, Cartier, Nehru, Queen Elizabeth I, or Truman. Але сцени простіше ставити, якщо студенти просто 
візьмуть на себе узагальнену роль, наприклад, лідера або ідеолога політичної партії, який виступає за тероризм, лідера, 
який примушує до співпраці з колоніальною державою, або представника партії влади. Так, відтворюючи конференцію 
з питань культурного різноманіття, що проходила в Оттаві студенти виконують роль представників уряду держави, the 
Canadian Conference on the Arts, Radio-Canada, Universitéde Montréal, and Hudson Bay Oil and Gas. Кілька студентів можуть 
грати різні ролі.

Після підготовки ролі, студенти імпровізують дискусії і обговорення та можуть навіть кричати один на одного. Якщо 
необхідно, один студент може виступати в якості модератора. Великий клас можна розділити. У вправах цього типу, 
корисно робити «розбір польотів». За допомогою викладача, клас підводить підсумок того, що відбувалося і де вони від-
хилилися від історичної моделі.

Висновок. Творчі види завдань не домінують в навчальних планах з іноземної мови. Самі по собі вони не представля-
ють собою методологію. З цієї причини, вони можуть бути використані як в поєднанні з багатьма іншими методами, так і 
в поєднанні з багатьма стилями навчання мови на всіх рівнях. Як було зазначено вище, готовність повірити в незвичайне, 
гарне почуття гумору допомагають у проведенні цих занять. Не всі студенти мають ці якості в потрібній мірі, але в спо-
кійній і довірливій обстановці в аудиторії більшість студентів можна підштовхнути до того, щоб вони використовували 
наявні у них якості. Застосування більш стандартних вправ, читання і прослуховування записів можуть заспокоїти запере-
чення тих, хто шукає «серйозного вивчення.» Деякі студенти будуть використовувати свою рідну мову, час від часу, але 
це зникне, як вони звикнуть до подібних завдань. З практикою взаємодія і уява студентів розвиваються. Часто швидкість 
обганяє точність, але навички комунікації зростають.

Перспектива. Зазначені вище завдання можуть освіжити практику класних занять з іноземної мови, зробити свій вне-
сок у розвиток і зміцнення індивідуальної та соціальної ідентичності студентів. 
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АФОРИСТИЧНІСТЬ МОВИ АХІЛЛА ТАТІЯ

У статті досліджено афористичність мови давньогрецького роману Ахілла Татія «Левкіппа і Клітофонт» (ІІ 
ст. н.е.). Виокремлено семантичні поля зорганізовані навколо лексичних одиниць – стрижнів афористичних висловів. 
Розглянуто найхарактерніші художні та стилістичні фігури, що входять до складу афоризмів письменника. Про-
аналізовано різноманітні функції афоризмів як засоби формування авторської мовної картини світу.

Ключові слова: афоризм, афористичне висловлення, структурно-семантичні та функціональні особливості 
афоризмів, давньогрецький роман, Ахілл Татій.

APHORISTIC UTTERANCES OF ACHILLES TATIUS’S LANGUAGE
The article deals with aphoristic language of the ancient Greek novel «Leucippe and Clitophon», written by Achilles Tatius 

(2nd century AD). Linguistic evidences demontrate the semantic fields around the lexical items which sygnalize the aphoristical 
expressions. The numerous groups of aphorisms belong to the category of nouns, describing the parts of body, location, emo-
tions and abstract notions. We took into consideration the most typical narrative techniques and figures of speech in furtherance 
of the aphorisms. Antithesis, hyperbole, parallelism, comparison belong to the typical figures of speech. They help to express 
the contest, submitting it in a concise style. However, sometimes the aphorisms reach more complicated structures due to the 
combination of two or more stylistic figures. We analysed the functions of the aphorisms in the text in order to approach the au-
thor’s linguistic techniques. The classification determines the interconnectedness of didactic (to warn and to teach the audience 
a moral lesson), cognitive (to understand a philosophical conseption of the human being), interpretive (to estimate and to com-
ment on the specific situation), polemic (building and strengthening arguments in the dispute) and comic functions of aphorism.

Key words: aphorism, aphoristic utterance, structural-semantic and functional features of the aphorisms, ancient Greek 
novel, Achilles Tatius.

АФОРИСТИЧНОСТЬ ЯЗЫКА АХИЛЛА ТАТИЯ
В статье исследована афористичность языка древнегреческого романа Ахилла Татия «Левкиппа и Клитофонт» 

(II в. н.э.). Выделены семантические поля, организуемые вокруг лексических единиц – стержней афористических 
высказываний. Рассмотрены характерные художественные и стилистические фигуры, входящие в состав афориз-
мов писателя. Проанализированы различные функции афоризмов как средства формирования авторской языковой 
картины мира.

Ключевые слова: афоризм, афористическое высказывание, структурно-семантические и функциональные осо-
бенности афоризмов, древнегреческий роман, Ахилл Татий.

Інтерес до дотепного, мудрого слова існував у людства завжди. Перші книги афоризмів відомі з часів Стародавнього 
Єгипту, Греції і Риму. Слово афоризм своєю появою зобов’язане Гіппократу, який написав однойменний трактат про 
симптоми і діагнози захворювань, мистецтво їх зцілення і попередження, що починався афоризмом «Життя коротке, мис-
тецтво вічне» [7,с. 90]. Зрозуміло, що термін мав зовсім інше значення, аніж тепер. Афоризм тоді означав медичний при-
пис про лікування тої чи тої хвороби і в такому значенні був відомий упродовж тривалого часу.

Сьогодні під афоризмом (грец. ἀφορισμός – визначення) розуміємо різновид універсальних висловлень, що містить 
близьку до істини і отриману узагальненням глибоку, завершену думку про якесь явище дійсності [7, с. 90]. Необхідною 
умовою афоризму є лаконічність, витонченість і високохудожність його форми. Афоризми відрізняються від анонімного 
прислів’я авторством, від логічного судження – індивідуальністю, від «крилатого виразу» формально-смисловою завер-
шеністю [2, с. 49].

На зламі ХХ-ХХІ ст. з’являється низка цінних теоретичних праць у цій галузі. Однак і вони не дали кінцевої відповіді 
на досить складне питання про природу афоризму, про його ознаки, про методи виокремлення афоризмів із різноманітних 
текстів тощо. Чимало поглядів на природу афоризму можна розділити всього на три основних напрямки: 1) афоризм як 
жанр літератури; 2) афоризм як філософсько-узагальнювальна форма мислення і пізнання; 3) афоризм як жанр літератури, 
художньо значимий текст, і як форма пізнання дійсності [6, с. 541].

Афоризм як жанр літератури – традиційна концепція, неодноразово викладена в різних дослідженнях: «Афористика 
класичних мов та новоєвропейські мови» Л. Звонської [1], «Афористика» Н. Федоренко і Л. Сокольської [9], «Жанрові 
особливості афоризму у творчості письменників-класиків XVII ст. у Франції» Н. Музичук [8] та ін.

 Чимало науковців до афоризмів відносять тільки авторські вислови, в тому числі крилаті слова, а деякі – афоризмами 
вважають всі види коротких узагальнювальних висловлень, у в т.ч. прислів’я і приказки [7, с. 91]. Паралельно з терміном 
«афоризм» використовують також «вислів», «апофтегма», «максима», «сентенція», «гнома».

 Систематизацію афоризмів сучасного українського художнього дискурсу здійснила Н. Шарманова, спираючись на 
наявні в мовознавстві підходи до висвітлення структурно-семантичних, функціональних і комунікативно-прагматичних 
особливостей афоризмів (Н. Барлі, М. Черкаський, М. Алексєєнко, С. Гаврін, В. Калашник, Г. Крейдлін, Т. Манякіна, 
А.Тяпкіна, І. Гнатюк, Т. Радзієвська). Дослідниця пропонує розрізняти афористичні висловлення за характером вира-
ження смислової домінанти (логічні, образні) та інтеріоризації буття (раціональні, парадоксальні); за структурою су-
дження (рівнем еквівалентності предикативним структурам); а також за ступенем градації афористичності (мінімальний, 
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оптимальний, максимальний ступені афористичності) й вираження категорії адресантності (активні, нейтральні, пасивні 
структури) [4, с. 4–9].

Давньогрецький письменник ІІ ст. н.е., автор роману «Левкіппа і Клітофонт», Ахілл Татій належить до плеяди май-
стрів жанру роману. Разом із романами Ксенофонта з Ефесу, Харитона, Лонга та Геліодора, чиї твори дійшли до наших 
днів повністю та перекладені на багато мов світу, твір александрійця Ахілла Татія заслуговує на належне дослідження і 
поцінування. Мова роману Ахілла Татія не була ще предметом спеціальних досліджень, що зумовлює актуальність об-
раної теми. 

 Близькість роману до реального життя, цікавий сюжет, велика кількість пригод, інтрига, значно ускладнена порівняно 
з іншими любовними романами, – все це зробило твір «Левкіппа і Клітофонт» одним з найбільш захоплюючих грецьких 
любовних романів. О. Беркова відзначала манеру письма Ахілла Татія та широке застосування риторики з її штучним 
стилем і багатьма повчальними екскурсами і сентенціями: «Це говорить про те, що роман призначався для розваги висо-
коосвіченої публіки, спроможної оцінити всі тонкощі мови і стилю» [5, с. 74].

Основними цілями і завданнями нашого дослідження є характеристика афористичних висловів, виявлених у тексті 
роману Ахілла Татія, з’ясування їхнього лексичного складу, виокремлення семантичних полів, зорганізованих навколо 
іменників, визначення стилістичних функцій афоризмів. 

Для письменника ключовими словами – своєрідними семантичними стрижнями афоризмів вважаємо такі лексичні 
одиниці, що утворюють семантичні поля кохання, краса, шлюб, слово, жінка, чутка, вуста, сон, смерть, очі тощо. 

Багаточленні гнізда афоризмів найрізноманітніших структурних типів і семантичних полів групуємо навколо іменни-
ків, що позначають: 

1. Назви частин тіла людини (очі, вуста, сльози): δάκρυον αἷμα τραύματος ψυχῆς (7,4,5) – Сльози – це кров душевної 
рани; τρία τὰ κάλλιστα ἀπὸ τοῦ στόματος ἄνεισιν, ἀναπνοὴ καὶ φωνὴ καὶ φίλημα (4,8,2) – Три скарби виходять із вуст: дихання 
і голос, і поцілунок; ὀφθαλμὸς φιλίας πρόξενος καὶ τὸ σύνηθες τῆς κοινωνίας εἰς χάριν ἀνυσιμώτερον (1,9,5) – Очі – це помічник 
в коханні, і дуже дієвий навик в успішності взаємовідносин. Як зазначав І. Білодід, широке функціонування назв частин 
тіла як організуючих центрів в афоризмах пояснюється «діянням деяких екстралінгвістичних факторів» [3, с. 386]. Орієн-
тацію у просторі, оцінку оточення людина здавна співвідносила з частинами свого тіла. 

2. Явища природи, зокрема назви частин місцевості (море, Ніл): ἀλλ´ εἰσὶ καὶ θαλάσσης νόμοι (5,16,7) – Але й у моря 
існують свої закони; Νεῖλος ὁ πολὺς πάντα αὐτοῖς γίνεται, καὶ ποταμὸς καὶ γῆ καὶ θάλασσα καὶ λίμνη (4,12,1) – Ніл для них 
[єгиптян] майже все: і річка, і земля, і море, і болото. 

3. Назви понять емоційної сфери. Авторська позиція Ахілла Татія здатна охопити навколишній світ з усіма його емо-
ціями, пов’язаними зі страхом, гнівом, ревнощами, коханням, насолодою і любовною жагою, пор.: φόβος γλώττης ἐστὶ 
δεσμός (2,25,2) – Страх є кайданами для язика; ζηλοτυπία γὰρ ἅπαξ ἐμπεσοῦσα ψυχῇ δυσέκλειπτόν ἐστιν (6,11,1) – Якщо ж 
ревнощі хоч один раз закралися в душу, нелегко їх позбутися; παλαιὸν ἔρωτα μαραίνει νέος ἔρως (6,17,4) – Нове кохання 
гасить стару любов. 

 4. Загальні назви абстрактних понять (краса, сон, доля, смерть, здоров’я): κάλλος ὀξύτερον τιτρώσκει βέλους καὶ διὰ 
τῶ ὀφθαλμῶν εἰς τὴν ψυχὴν καταρρεῖ (1,4,4) – Краса, що проникла в душу крізь очі, ранить болючіше від стріли; ὕπνος γὰρ 
πάντων νοσημάτων φάρμακον (4,10,3) – Сон – це ліки від усіх хвороб. 

Афористика Ахілла Татія – це цілий світ людської пристрасті, щирих почуттів і високих емоцій, цінний скарб худож-
нього авторського світосприйняття. Серед тематичних груп афоризмів провідною, безумовно, є тема кохання, емоцій і 
відчуттів як невід’ємний атрибут самовираження кожного героя любовного роману. 

Від актуалізованих тверджень на зразок ἐρῶν τις, εἰς ὅσον μὲν ἔχει τὴν ἐλπίδα τοῦ τυχεῖν, φέρει, ὡς εἰς αὐτὸ τὸ τυχεῖν 
ἀποτεινόμενος (4,8,5) – Будь-який закоханий, доки має надію на те, що станеться, може перенести все, що завгодно, 
письменник іде на усвідомлення і більш ускладненого образно-символічного відтворення суті кохання: οὐδὲν ἡδὺ τοῖς 
ἐρῶσι πλὴν τὸ ἐρώμενον· τὴν γὰρ ψυχὴν πᾶσαν ὁ ἔρως καταλαβὼν οὐδὲ αὐτῇ χώραν δίδωσι τῇ τροφῇ (5,13,3) – Ніщо не видаєть-
ся для закоханих солодшим, аніж предмет кохання: бо любов, захопивши всю душу, не залишає в ній місця для їжі та ін. 

Істинне кохання Ахілл Татій пов’язує з кардинально протилежним почуттям – гнівом (θυμὸς δὲ καὶ ἔρως δύο λαμπάδες 
(6,19,1) – Гнів і кохання – два факели), розтлумачуючи читачеві як неймовірну спорідненість цих двох категорій (ἔχει καὶ 
ὁ θυμὸς ἄλλο πῦρ, καὶ ἔστι τὴν μὲν φύσιν ἐναντιώτατον, τὴν δὲ βίαν ὅμοιον (6,19,1) – Гнів має інший вогонь, він є протилеж-
ний за природою [вогню кохання], але рівний за силою), так і їхню неоднорідність, що яскраво зображує антитезою (ὁ μὲν 
παροξύνει μισεῖν, ὁ δὲ ἀναγκάζει φιλεῖν (6,19,2) – Одна запалює ненависть, друга змушує любити). Розлогим, але ніби на 
одному подиху створеним образом, закцентована неабияка сила почуття кохання, що переважає над гнівом: ἢν δὲ αὐτὸν 
ἀτιμάσῃ τὸ ἐρώμενον, αὐτὸς τὸν θυμὸν εἰς συμμαχίαν καλεῖ (6,19,3) – Якщо ж любов’ю нехтують, то вона сама викликає 
на допомогу гнів. Афористично за допомогою оксиморону Ахілл Татій вислювлює теорію про вимушеність людина не-
навидіти те, що насправді любить (μισεῖν τὸ φιλούμενον), якщо кохання затоплене у хвилях гніву, втрачає свою свободу і 
тоне (ὁ δὲ τῷ θυμῷ βεβαπτισμένος καταδύεται, καὶ εἰς τὴν ἰδίαν ἀρχὴν ἐκπηδῆσαι θέλων οὐκέτι ἐστὶν ἐλεύθερος (6,19,5). Ось як 
письменник підсумовує взаємоіснування двох протилежних відчуттів: ἀτιμίᾳ ἔρωτος σύμμαχός ἐστι θυμός (6,19,7) – Гнів – 
це союзник безславного кохання. Різноманітними художніми засобами з символічною семантикою Ахілл Татій стверджує 
ідею існування, функціонування і вічності справжнього кохання. 

Значна частина афористичних висловів Ахілла Татія художньо актуалізує таке поняття, як слово (λόγος). Образними 
висловами грецький романіст утверджує життєву істинну силу людського слова, як-от: λόγος... ἔοικεν ἐπὶ σκοπῷ τόξον 
βάλλειν καὶ ἐπιτυγχάνειν καὶ ἐπὶ τὴν ψυχὴν πέμπειν τὰ βλήματα καὶ ποικίλα τοξεύματα. ἴδιον δὲ τούτων ἁπάντων τῶν βελῶν βαθέα 
μὲν τὰ βλήματα, ἄναιμα δὲ τὰ τοξεύματα (2,29,3) – Слово, наче стріла, випущена з лука, попадаючи в ціль, входить в душу і 
наносить рану. І хоча рани, нанесені словами, безкровні, проте слід їх дуже глибокий. 

Афоризми, як правило, складаються з двох частин: конкретної думки і висновкового положення, як-от: χρόνος λύπης 
φάρμακον καὶ πεπαίνει τῆς ψυχῆς τὰ ἕλκη (5,8,2) – Час – це ліки від печалі, він загоює душевні рани. 

До типових фігур афоризму належать антитеза, гіпербола, паралелізм, порівняння та ін., що спроможні експресіоні-
зувати зміст та подати його в оптимально лаконічному вислові. Порівняймо: ψυχαὶ δὲ πεφύκασι μάντεις τῶν κακῶν, ἐπεὶ 
τῶν γε ἀγαθῶν ἥκιστα ἐκ μαντείας εὐτυχοῦμεν (6,5,5) – Душі зазвчиай передбачають біди, проте щастя вони не відчувають 
– антитеза; Ἀτυχὴς ὁ μέλλων γαμεῖν· ἐπὶ πόλεμον, δοκῶ μοι, πέμπεται (1,8,3) – Нещасний той, хто має намір одружитися, 
схоже, що його відправляють на війну – порівняння; κάλλος καὶ πλοῦτος καὶ ἔρως εἰ συνῆλθον ἐπὶ σέ, οὐχ ἕδρας <ἔργον> 
οὐδ´ ἀναβολῆς· τὸ μὲν γὰρ κάλλος ἡδονήν, ὁ δὲ πλοῦτος τρυφήν, ὁ δὲ ἔρως αἰδῶ προξενεῖ (5,12,1) – якщо одночасно прийшли 
до тебе краса, багатство і кохання, то немає місця для зволікання: бо краса несе насолоду, багатство – розкіш, а ко-
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хання – милість – паралелізм. Можливі ритмічна та звукова упорядкованість, зокрема, співзвуччя закінчень у синтагмах, 
що нагадує римовану прозу: χρηστότης τυγχάνουσα μὲν χάριτος ἔτι μᾶλλον αὔξεται, προπηλακισθεῖσα δὲ εἰς ὀργὴν ἐρεθίζεται 
(6,13,4) – Доброта, зустрічаючи вдячність, збільшується, а будучи ображеною, спалахує гнівом. Як бачимо, в афоризмах 
постійним є використання образної, насамперед, символічної або алегоричної форми. 

Зазвичай афоризми мають складнішу структуру, якщо натрапляємо на різні поєднання двох і більше стилістич-
них фігур або інших художніх засобів. Порівняймо: γυνὴ δὲ μάλιστα τὸ παρὸν φιλεῖ, τοῦ δὲ ἀπόντος, ἕως καινὸν οὐχ εὗρε, 
μνημονεύει· προσλαβοῦσα δὲ ἕτερον, τὸν πρότερον τῆς ψυχῆς ἀπήλειψε (6,17,4) – Жінка здебільшого любить того, хто поряд 
з нею, доки нового не знаходить, його пам’ятає; отримавши іншого, попереднього з душі відпускає – антитеза і парале-
лізм; [τὸ φίλημα] καὶ ἀπὸ τοῦ καλλίστου τῶν τοῦ σώματος ὀργάνων τίκτεται· στόμα γὰρ φωνῆς ὄργανον· φωνὴ δὲ ψυχῆς σκιά 
(2,8,3) – Поцілунок народжує найпрекрасніша з частин людського тіла: вуста – це джерело звуку, а звук – це тінь душі 
– метафора і кільце. Саме використання в афоризмі різноманітних тропів і фігур надає йому вигляду цілісної мініатюри.

 Поняття «афоризм» і «афористичний вислів» відрізняються між собою лише формальною структурою. Якщо афоризм 
складається зазвичай із одного речення (οὕτως οἱ μεγάλοι κίνδυνοι καὶ τοὺς τῆς φιλίας λύουσι νόμους (3,3,5) – так великі не-
безпеки розривають закони дружби), то афористичний вислів найчастіше містить і додаткові речення: αἰδὼς δὲ καὶ λύπη 
καὶ ὀργὴ τρία τῆς ψυχῆς κύματα· ἡ μὲν γὰρ αἰδὼς διὰ τῶν ὀμμάτων εἰσρέουσα τὴν τῶν ὀφθαλμῶν ἐλευθερίαν καθαιρεῖ· ἡ λύπη δὲ 
περὶ τὰ στέρνα διανεμομένη κατατήκει τῆς ψυχῆς τὸ ζωπυροῦν· ἡ δὲ ὀργὴ περιϋλακτοῦσα τὴν καρδίαν ἐπικλύζει τὸν λογισμὸν τῷ 
τῆς μανίας ἀφρῷ (2,29,2) – Сором, печаль і гнів – це три хвилі душі. Вливаючись крізь погляд, сором знищує свободу в очах; 
печаль заливає груди і тушить іскри душі; а гнів, що спалахує в серці, топить свідомість у піні безумства. 

Афоризм володіє високим ступенем незалежності від контексту, що увиразнює відсутність у нього чіткої часової при-
належності (зазвичай в афоризмах використовують форму теперішнього часу як спеціалізовану для вираження значення 
узагальненої вічної істини): αἱ τῶν στομάτων συμβολαὶ κιρνάμεναι καὶ ἐκπέμπουσαι κάτω τὴν ἡδονὴν ἕλκουσι τὰς ψυχὰς ἄνω 
πρὸς τὰ φιλήματα (2,8,2) – Злиття вуст, переповнюючи, призводить до задоволення і тягне душу до поцілунків. Ця фраза, 
спільна для грецької і римської літератури, взята з відомої епіграми Платона [10, с. 71]. 

Афоризми Ахілла Татія виконують у тексті роману різноманітні стилістичні функції: загальнодидактичну (застерег-
ти, навчити): Φήμη δὲ καὶ Διαβολὴ δύο συγγενῆ κακά· θυγάτηρ ἡ Φήμη τῆς Διαβολῆς (6,10,3) – Чутка і Наклеп – це дві біди, 
що мають родинні стосунки: Чутка – донька Наклепу; пізнавальну (сприяти глибшому проникненню у філософську 
сутність буття): οὐκ ἔστι δὲ οὕτως ἄνθρωπος δρομικώτατος, ὃν οὐ τῆς φήμης φθάνει τὸ πτερόν (7,16,3) – Як би швидко не 
бігла людина, вона не випередить чутку в своєму польоті; інтерпретативну (оцінка конкретної ситуації): πονηρὸν μὲν 
γυνή, κἂν εὔμορφος ᾖ· ἐὰν δὲ καὶ ἀμορφίαν δυστυχῇ, διπλοῦν τὸ κακόν (1,7,4) – Жінка – то зло, навіть якщо вона вродлива, а 
якщо ще й негарна, то зло подвійне; полемічну (підкріплення і посилення аргументів у суперечці): ἐγὼ δὲ ὑμῶν τεθαύμακα 
τῆς ἀναλγησίας, εἰ φονέα ἐπ´ αὐτοφώρῳ λαβόντες (μεῖζον γὰρ τῆς φωρᾶς τὸ αὐτὸν ἑαυτοῦ κατειπεῖν) οὐ δὴ κελεύετε τῷ δημίῳ, 
καθέζεσθε δὲ γόητος ἀκούοντες πιθανῶς μὲν ὑποκρινομένου, πιθανῶς δὲ δακρύοντος (7,11,1) – Я подивований вашій обме-
женості: ви спіймали на місці злочину вбивцю (адже визнання у вчиненні злочину саме за себе говорить більше) і не 
наказуєте палачеві, а сидите, слухаючи брехуна, що правдоподібно розповідає і правдоподібно плаче; комічну: τοιοῦτοι 
γὰρ οἱ ἐρῶντες, ὅταν πρὸς τὰς ἐρωμένας ζητήσωσι λαλεῖν· οὐ γὰρ ἐπιστήσαντες τὸν λογισμὸν τοῖς λόγοις, ἀλλὰ τὴν ψυχὴν εἰς τὸ 
ἐρώμενον ἔχοντες, τῇ γλώττῃ μόνον χωρὶς ἡνιόχου τοῦ λογισμοῦ λαλοῦσιν (6,18,3) – Такі вже закохані, коли вони розмовляють 
з коханими, душа їхня направлена до коханих, а мовлення позбавлене смислу, вони говорять лише язиком без участі свідо-
мості. У художньому тексті функції афоризмів тісно переплітаються, ніби нашаровуються одна на одну.

Отже, у художніх творах ми часто натрапляємо на словесні формули, авторські узагальнення, здатні до мовно-ес-
тетичного функціонування також і поза текстом письменника. Такі фрази, з одного боку, можна вважати своєрідними 
сигналами естетичної інформації про весь твір і його автора, а з другого – зараховувати їх до художніх канонів певної 
епохи. Виражаючи важливий, подекуди філософський зміст, вони нерідко стають крилатими висловами й справді можуть 
пережити свого творця і свій час. 

Як засвідчив аналіз, в афористиці Ахілла Татія превалює емоційно-смислове поле, зокрема афористичні одиниці на 
позначення почуттєвої сфери людини. В афоризмах письменника представлена велика гама почуттів, здебільшого на по-
значення позитивних емоцій (кохання, любовна жага, ревнощі, насолода). Зі стилістичних фігур в афоризмі найчастіше 
використовується антитеза, паралелізм, порівняння і ін. В афористичних висловах утверджуються споконвічні уявлення 
про абсолютні ідеали, що мають залишатися пріоритетними в усі часи. Перспективним вважаємо дослідження інтертек-
стуальності афористики Ахілла Татія.
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БРИТАНЦІ «ОЧИМА» УКРАЇНЦІВ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ  
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ АНЕКДОТІВ)

У статті проаналізовано анекдоти, у яких виявлено етнічні особливості британської лінгвокультури. Аналіз 
проведено за результатами опитування 75 українців. Виокремлено 12 стереотипних ознак та описано їх відсоткове 
співвідношення. Охарактеризовано стереотипи, які побутують про англійців у свідомості українців. Обґрунтовано 
основні стереотипи про британців та британську культуру на матеріалі англомовних жартів.

Ключові слова: стереотип, гумор, анекдот, етнос.

UKRAINIAN PERCEPTIONS OF THE BRITISH: A LINGUOCULTURAL ASPECTS OF BRITISH (ENGLISH 
jOKES AS SOURCE MATERIAL)

This article presents the results of an analysis of English jokes which explored the manner in which they give a language-
based reflection of British cultural and ethnic traits, and in parallel with this research, an investigation was conducted to 
identify general stereotypical perceptions held by Ukrainians with respect to these British traits. The study, focusing on twelve 
most commonly-held stereotypes, involved a survey of 75 Ukrainians and a calculation of the percentage of them who enter-
tain these impressions when they think about the British. 

Key words: stereotype, humor, joke, nation.

БРИТАНЦЫ «ГЛАЗАМИ» УКРАИНЦЕВ: ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯ-
ЗЫЧНЫХ АНЕКДОТОВ)

В статье проанализированны анекдоты, в которых обнаружены этнические особенности британской лингво-
культуры. Анализ проведён по результатам опроса 75 украинцев. Выделено 12 стереотипных признаков и описаны 
их процентное соотношение. Охарактеризованы стереотипы, бытующие в украинском сознании об англичанах. 
Обоснованы основные стереотипы о британцах а также ихней культуре на материале британских анекдотов.

Ключевые слова: стереотип, юмор, анекдот, этнос.

Постановка проблеми. Гумор – невід’ємна складова будь-якої культури світу. Анекдоти та жарти слугують важли-
вим джерелом поширення стереотипів, відіграють важливу роль у міжкультурній комунікації та виступають джерелом 
стереотипних уявлень про мешканців різних країн. Особливо яскраво це проявляється в анекдотах, у яких порівнюють 
представників різних національностей в одних і тих же умовах або ситуаціях.

Аналізуючи їх поведінку, з огляду на миттєву реакцію представників різних національностей на один і той же стимул 
(ситуацію, завдання), можна створити більш-менш точний «портрет» представника того чи іншого етносу, виявивши ет-
нічні особливості кількох спільнот, представники яких беруть участь у комунікативному акті.

Актуальність дослідження зумовлена недостатнім вивченням анекдотів, як важливого джерела поширення етнічних 
стереотипів. 

Мета розвідки – проаналізувати стереотипи, що побутують у світі щодо британців, виокремити жарти, створені на 
основі цих стереотипів та прослідкувати, які з стереотипів про британців побутують в Україні.

Виклад основного матеріалу та обгрунтування результатів. Неможливо уявити повсякденне життя людей без жар-
тів та анекдотів. Гумор має велику кількість різних форм, способів та засобів вираження. Реалізація гумору відбувається 
за допомогою як вербальних так і невербальних засобів.

На думку Р. Мартіна, «всі форми гумору беруть свій початок у базовій структурі гри. Складність людської мови та 
уяви дозволяє нам генерувати гумор у практично нескінченному різноманітті форм» [1, с. 446].

У свою чергу, Н. Д. Голєв характеризує анекдоти як ігровий мовний твір (текст), або особливу розповідь про смішні, 
комічні ситуації що відображаються в специфічних фреймах (сценаріях) [3].

Варто також зауважити, що М. С. Каган вважає особливо цікавим, з огляду на фольклорну природу анекдоту, саме 
яскраве та характерне вираження структур національної психології в анекдотах [3].

Дослідження анекдотів, у яких висвітлено різні сторони життя лінгвокультур, дозволяють стверджувати, що англій-
ці зазвичай виступають у них пунктуальними, малослівними, прагматичними, стриманими, полюбляють сигари, віскі, 
кінний спорт і т.д. Німців змальовують практичними, дисциплінованими, організованими, схибленими на дотриманні 
порядку, що є причиною деякої обмеженості. Французи – легковажні гуляки, епікурейці, думають тільки про жінок, вино 
та задоволення свої бажань. Американці – багаті, щедрі, самовпевнені, прагматичні, знані хорошими дорогими автомобі-
лями [2].

Важливо зауважити, що в анекдотах та жартах вцілому, та чи інша нація може мати як негативні, так і позитивні ко-
нотації. Такі ознаки притаманні гетеростереотипам. В літературних творах найчастіше натрапляємо на автостереотипи, 
так як кожен народ бачить себе тільки з найкращого боку, а тому, зазначає лише про позитивні якості і, у переважній 
більшості, нівелює негативні.

Порівнюючи національних літературних героїв та представників етнічних спільнот, які змальовані в анекдотах, на-
трапляємо на значні розбіжності етнічних образів. У той час, коли літературні герої майже завжди наділені позитивними 
рисами характеру, в анекдотах бачимо протилежне: їх висміюють, викриваючи при цьому негативні риси характеру.

В анекдотах англійці виступають стриманими та зібраними, у художній літературі знаходимо велику кількість творів, 
у яких персонажі мають чудове почуття гумору, тому більшість відомих творів Джонатана Свіфта, Бернарда Шоу, Оскара 
Уайльда, Чарльза Діккенса сповнені іронії та сарказму. Наприклад у доробку Уїльяма Шекспіра п’ять трагедій та 22 коме-
дії. Жодна культура не цінує гумор так високо, як британська [2].

Під час дослідження, ми провели опитування, в якому взяло участь 75 респондентів: 53,3% (40) жінок та 46,7% (35) 
чоловіків віком від 18 до 34 років. Мета опитування – виявити стереотипи, які мають українці щодо британців та Великої 
Британії. На запропоновані слова-стимули «британці/Велика Британія», завданням респондентів було назвати п’ять ре-
чей або об’єктів, які спадають на думку, коли мова йдеться про британців/Велику Британію.

Аналізуючи результати дослідження, ми виокремили 12 стереотипних ознак, а саме:
• погодні умови;
• чай;
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• риси характеру британців;
• англійська мова;
• британський гумор;
• погані зуби;
• гвардійці;
• англійська кухня;
• капелюхи – котелки;
• телефонні будки;
• рутмастери;
• архітектура Великої Британії.
Зазначимо, що стереотипну ознаку під назвою «Архітектура Великої Британії» було виявлено у 44% анкет. Серед на-

званих респондентами архітектурних споруд варто виділити Біг-Бен (25 респондентів), лондонські мости (3), Тауер (2), 
британські музеї (2) та Стоунхендж (2).

Стереотипна ознака під назвою «Чай» була названа 41,3% респондентами (28 опитаних). Це свідчить про те, що укра-
їнці перш за все асоціюють Велику Британію з архітектурними спорудами, а також з церемонією пиття чаю.

38,6% респондентів асоціюють Англію з погодою. Причому у 14 респондентів Британія асоціюється з туманом, у 13 з 
дощем та ще у 3 з парасолькою – це також пов’язано з дощем та несприятливими погодними умовами.

Консервативні, виховані, серйозні, педантичні та ввічливі – такими бачать англійців 28% опитаних нами українців. 
Стереотипні ознаки «Англійська мова» та «Англійська кухня» мають однакову кількість реакцій серед українських рес-
пондентів, а саме – 13,3%. Англійська мова в українців перш за все асоціюється з британським акцентом, а кухня – з ві-
всянкою та пивом.

У 12% опитаних Велика Британія асоціюється з так званими рутмастерами – червоними двоповерховими автобусами. 
Це дійсно так – автобуси стали справжнім символом Англії. Більшість опитуваних назвали їх просто «червоні автобуси». 
Але були також респонденти, що дали правильну, оригінальну назву: «double-decker buses» та «рутмастери».

Цікавим фактом стало для нас те, що 8% респондентів асоціюють Англію з гвардійцями, проте жоден опитаний не запро-
понував цієї реакції. Натомість, респонденти називали їх: «поліцейськими», «міліцейськими з довгими високими шапками», 
«вартовими з лахматою шапкою», «охороною королеви», «червонопузими солдатами в перуках», «часовими в шапках».

Лише троє опитаних асоціюють Англію зі специфічним гумором. Вони вживають такі слова-реакції: «гумор», «англій-
ський гумор» та «стендап». Несподіваним фактом стало те, що лише двоє респондентів асоціюють Англію з телефонними 
будками та лише один опитаний з «кривими зубами».

Важливо зазначити, що незважаючи на те, що у світі побутує стереотип щодо того, що британці носять капелюхи-ко-
телки або так звані «bowler hats», жодному з опитуваних нами українцю не спала на думку ця назва.

Ми виокремили також категорії стереотипних ознак, які не зазначені у таблиці, проте були названі респондентами. До 
таких варто віднести асоціації пов’язані з відомими особистостями та літературними героями, національностями, що про-
живають на території Великої Британії, королевою та формою державного правління, музичними групами та музичними 
інструментами, спортом, містами, навчальними закладами, географічними особливостями Англії, рухом автотранспорту, 
міжнародними організаціями, прапором, традиціями, національною валютою, кольорами.

Респонденти перерахували такі відомі постаті: королеву Єлизавету (3), Артура Конан Дойля, Артура Гіннеса, сера 
Алекса Фергюсона, короля Артура, Маргарет Тетчер та Вінстона Черчилля. Серед літературних героїв найпопулярнішим 
є Шерлок Холмс (8). Ними були названі: Джеймс Бонд (2), Гаррі Поттер, Віні Пух, фільм «Хоробре Серце» – головним 
героєм якого є ватажок шотландців Вільям Воллес. При згадці про Британію респонденти зазначили ірландців та шот-
ландців. Шотландський народний інструмент – волинку, вказали тричі.

Варто також звернути увагу на форму державного правління, про яку зазначали опитувані. Слово «королева» іден-
тифіковано у 30 анкетах, що в свою чергу складає 40% від загальної кількості опитуваних. Українці наводили також такі 
слова у відповідях щодо форми державного правління: монархія (5), лорд (3), королівство (2), корона (2), імперія (2), усі 
решту реакцій були зазначені лише один раз (British Royal Family, еліта, сер, аристократія, колонізація, міледі).

Щодо навчальних закладів йшлося про Оксфорд. Музика також посідає далеко не останнє місце у асоціативних рядах, 
наведених українцями – 12 опитуваних асоціюють Велику Британію з музикою та музичними інструментами, а саме: во-
линкою (3), Beatles (2), рок-н-ролом, панк роком, інді-роком, Arctic Monkeys, Muse, Sex Pistols.

Такі міста, як Честерфілд та Ліверпуль опитувані пов’язують з Англією. «Манчестер Юнайтед» – 5 з опитаних нами 
українців асоціюють Британію з цією футбольною командою, а ще з «Челсі», крикетом, м’ячем та футболом.

Щодо асоціацій з географічними особливостями Великої Британії, то найбільш поширеними є: острів (4), Темза (3), 
вигідне стратегічне місце, Ла Манш, море та Австралія. Останню асоціацію можна пояснити лише тим, що респондент 
асоціює одну країну-острів з іншою.

Троє опитуваних асоціюють Англію з лівостороннім рухом – те, що відрізняє нашу країну від їхньої. Троє людей та-
кож пов’язують Англію з її державною грошовою одиницею – фунтами. Один з опитуваних асоціює Британію з міжнарод-
ними організаціями, у складі яких перебуває Англія, а сааме: РЄ та ООН. Троє опитуваних українців асоціюють Британію 
зі стягом, причому дають точну назву прапора – «Union Jack». Ще троє респондентів бачать Англію, як країну традицій. 
Щодо кольорової гами, то українці асоціюють Британію з червоним, синім та сірим. Перші два кольори ми пов’язуємо 
з національним стягом Британії, на якому домінують червоний, синій та білий кольори. А от сірий колір скоріш за все 
можна пов’язати з несприятливими погодними умовами на острові.

Наведемо також низку поодиноких асоціацій, пов’язаних з різними сферами життя британців, деякі з них пояснити 
досить складно: достаток, віза, дорого, газети, ранок, BBC, Mini Cooper, циліндр, мігранти, буденність, пальто, подорож, 
мрія, бульдог, класика, історія, гарно, розвиток, комфорт, розпродаж, костюм, паб, таксі, кучеряві, руді.

Висновки та перспективи досліджень. Отже, не всі стереотипи та асоціації, які побутують серед українців є ключо-
вими у міжнародному гуморі про англійців. Варто зазначити, що далеко не всі українці розуміють англійські жарти про 
погані зуби, британський гумор, та «капелюхи-котелки». Проте анекдоти про погодні умови у Британії, чай, риси харак-
теру британців, англійську мову, гвардійців, телефонні будки, рутмастери та архітектуру Великої Британії, значно ближчі 
та зрозуміліші українському етносу.

Таким чином, в анекдотах та жартах, як і в художній літературі, герої дозволяють виявити низку ознак, які притаманні 
тому чи іншому етносу. Такі анекдоти є своєрідним джерелом інформації про культуру, спосіб життя та характер різно-
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манітних етносів. Окреслені вище форми гумору цінні не лише тим, що здатні підняти настрій, а й тим, що дозволяють 
створити правдивий портрет представника відповідної лінгвокультури. Подальші розвідки будуть спрямовані на створен-
ня «портретів» британців «очима» американців, іспанців та представників інших лінгвокультур.
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ОСОБЛИВОСТІ СПОЛУЧУВАНОСТІ ІМЕННИКІВ ІЗ СЕМАНТИКОЮ ЗБІРНОСТІ  
ЗІ СЛОВАМИ РІЗНОЇ ЧАСТИНОМОВНОЇ НАЛЕЖНОСТІ

Наукову розвідку присвячено специфіці сполучуваності іменників із семантикою збірності з різними час-
тинами мови, проаналізовано зв’язок характеру сполучуваності з особливостями їхньої предметно-понятійної 
співвіднесеності. 

Ключові слова: іменники із семантикою збірності, сполучуваність, семантично недостатні одиниці, семанти-
ко-словотвірні інновації, прикметник, дієслово.

featureS Of cOMpatiBility Of NOuNS With SeMaNticS Of cOllectiVity With differeNt 
partS Of Speech

Scientific article is devoted to the specifics of compatibility of nouns with semantics of collectivity with different parts of 
speech; the nature of the relationship of compatibility with the peculiarities of their subject-conceptual correlation is ana-
lyzed. It is noted that noun as a central part of speech has wide word-formative opportunities. It is proved that the basic condi-
tion of compatibility of nouns with semantics of collectivity with different parts of speech is the presence of common semes, 
which indicates a preference of the meaning over the form of expression.

Analysis of syntagmatic possibilities of nouns with semantics of collectivity with qualitative and relative adjectives, quan-
titative and indefinite numerals and verbs confirms the fact of semantic community of nouns, diverse by their morphological 
design and united by lexical-semantic category of collectivity. Understanding of the meaning of new word formations with 
semantics of collectivity does not cause difficulties for speakers due transparency of semantics of these words and sustain-
ability of structural word types in the language.

Keywords: nouns with semantics of collectivity, compatibility, insufficient semantic units, semantic word-formative in-
novation, adjective, verb.

ОСОБЕННОСТИ СОЧЕТАЕМОСТИ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С СЕМАНТИКОЙ СОБИРАТЕЛЬНО-
СТИ С РАЗНЫМИ ЧАСТЯМИ РЕЧИ

Статья посвящена специфике сочетаемости имен существительных с семантикой собирательности с различ-
ными частями речи, проанализирована связь характера сочетаемости с особенностями их предметно-понятийной 
соотнесенности.

Ключевые слова: имена существительные с семантикой собирательности, сочетаемость, семантически недо-
статочные единицы, семантико-словообразовательные инновации, прилагательное, глагол.

Вибудовуючи мовленнєвий ланцюжок, мовець не лише обирає потрібні одиниці мови, а змушений розташовувати їх 
у реченні не хаотично, зважаючи при цьому на парадигматичні відношення й парадигми, а відповідно до сполучуваль-
них можливостей слів, які регулюються синтагматичними закономірностями мовної структури певної мови. Окреслюючи 
специфіку синтагматики, М. П. Кочерган слушно зауважує: «Синтагматика – один із двох системних аспектів у вивченні 
мови, який розглядає відношення між послідовно розташованими мовними одиницями за їхнього безпосереднього по-
єднання в реальному потоці мовлення або в тексті, тобто закономірності сполучуваності мовних одиниць» [6, с. 545]. 
Проблему синтагматичних зв’язків у російському й українському мовознавстві також досліджували В.В. Богданов, В.Г. 
Гак, О. С. Кубрякова, Л. О. Кудрявцева, Л. А. Лисиченко, Л. О. Новиков, Б. О. Плотников та ін. Хоча теоретичні аспекти 
аналізованої проблеми в основному досліджені, особливості сполучуваності окремих груп слів залишаються не достатньо 
розробленими, зокрема системно синтагматичні відношення іменників із семантикою збірності в українському мовознав-
стві не розглядалися.

Мета статті – проаналізувати особливості сполучуваності іменників із семантикою збірності з різними частинами мови.
Оскільки в статті йтиметься про синтагматику іменників із семантикою збірності (далі ІСЗ), то слід уточнити, що 

збірність ми розуміємо, услід за І. А. Висоцькою, В. І. Дегтярьовим, Г. І. Міськевич, І. Е. Єселевич та ін., як сукупність 
функціонально однорідних предметів, що сприймаються як єдине ціле [1, с. 12; 3; 4, с. 4-5; 5, с. 13].

До іменників із семантикою збірності ми відносимо іменники, ураховуючи в першу чергу їхній внутрішній логіко-по-
нятійний зміст, що є основним принципом семантичного підходу, незалежно від форми вираження (що стало причиною 
уточнення терміна – Ю.М.). Семантичний підхід до розуміння природи збірності представлений у працях К. С. Аксакова, 
В. О. Богородицького, Ф .І. Буслаєва, О. М. Пєшковського, у дослідженнях І. А. Висоцької, О. М. Гвоздєва, В. І. Дегтярьо-
ва, О. О. Лешкової, О. П. Мосьпан, Н. Д. Черкес та ін. 

Аналізуючи синтагматичні відношення ІСЗ, послуговуємося сформульованим В.Г. Гаком основним законом семан-
тичної сполучуваності слів: для того, щоб два слова правильно поєдналися, вони повинні мати, окрім специфічних, роз-
різнювальних сем, хоча б одну спільну сему [2, с. 381]. 

Як засвідчує матеріал дослідження, іменники із семантикою збірності мають широкі сполучувальні можливості, 
оскільки іменник є однією з центральних частин мови й номінує реалії буття, зокрема предмети в їх сукупності.
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Іменники із семантикою збірності можуть мати при собі поширювач на позначення ознаки, виражений прикметником. 
Такі атрибутиви повністю узгоджуються з опорними для них іменниками із семантикою збірності. 

Найбільш продуктивною є сполучуваність ІСЗ з якісними і відносними прикметниками різних лексико-семантичних 
груп. Серед якісних це прикметники, які дають якісну характеристику емоційно-психічного стану, волі, темпераменту 
людини (Веселе школярство не проминуло і з того посміятись (Панас Мирний)), а також ті, що називають фізичні й фізі-
ологічні характеристики людини (Під вітром і холодом ледве пленталися хворим, виснаженим натовпом (П. Капельго-
родський)). Процес абстрагування при утворенні поняття сукупності осіб супроводжується втратою чуттєвих, конкретних 
рис, ознак окремої особи, у сукупності особа втрачає здатність до індивідуалізації. Ознака при цьому поширюється як 
типова на весь загал, а тому набуває більш узагальненого значення (Дівчата з місцевої школи десь доп’яли бінокля і з 
воркітливим смішком розглядали галасливу, незвично жваву паруботу (Є. Пашковський)). 

ЛСГ «Темпоральні прикметники» є універсальною, оскільки поєднується з ІСЗ тематичних груп, куди входять ІСЗ-
назви сукупностей осіб і неосіб.

Синтагматика ІСЗ, що називають сукупності рослин і артефактів, є більш продуктивною з прикметниками ЛСГ «Фі-
зичні властивості предметів і явищ», що пояснюється наявністю загальних сем (Довге гарбузиння вилізло на курінь і по-
чіплялось по тину (І. Нечуй-Левицький)). Підгрупи ІСЗ, що номінують узагальнені сукупності тварин, більш продуктивно 
поєднуються з ЛСГ «Темпоральні прикметники», «Просторові прикметники», водночас для видових назв сукупностей 
тварин характерне поєднання з прикметниками ЛСГ «Якості тварин», оскільки вони називають конкретні ознаки тварин 
(Зріст довгошийого лелеки складає 100 -125 см (з енц.)).

Активність виявляють також прикметники, що означають матеріал, речовину, сполучаючись з ІСЗ-назвами сукупнос-
тей артефактів. Наприклад: З Москви привозили багацько усякого краму – книжок гражданських та духовних, срібного, 
мідяного, олов’яного і камінного посуду (Д. Багалій); Там його [Василія] вдягли в шовковий одяг, годували найліпшими 
стравами, поїли найдорожчими винами (П. Загребельний).

Синтагматичні відношення іменників із семантикою збірності з числівниками виявляються по-різному. Оскільки се-
ред ІСЗ є іменники типу ліс, полк, табун, які не виражають неподільної єдності, то вони легко утворюють форми множини 
і поєднуються з кількісними числівниками: Загинули пасажири, загинув екіпаж – 78 людей! (Л. Костенко); У Кармадон-
ській ущелині льодовик накрив російську знімальну групу, понад сто чоловік (Л. Костенко). Якщо семантичний акцент 
переміщується з кількісного прояву ІСЗ, наприклад, на предикат, то зникає потреба в числовому уточненні значення : 
Однак чомусь екіпажу було наказано не покидати аварійне судно (Л. Костенко).

Деякі ІСЗ, позначаючи неподільну єдність, мають паралельні форми однини і множини і поєднуються з кількісними 
числівниками, що свідчить про перевагу денотативного компонента над сигніфікативним у значенні цих лексем: Ще одне 
сузір’я легко знайти на нашому небі (з журн.); Зодіакальні сузір’я – ті, по яких у своєму річному переміщенні серед зірок 
рухається Сонце (з журн.). Іноді в контексті зрозуміти кількісний прояв таких лексем допомагає наявність власної назви, 
відображаючи існування в природі єдиного неповторного предмета, явища: Боже мій, як це гарно – кохати жінку під ме-
теоритним дощем з-під сузір’я Персея! (Л. Костенко); А може, вона ровесниця Грюнвальдської битви і відлетіла в сузір’я 
Ворона на свій перигей? (Л. Костенко).

Слід зазначити сполучуваність практично усіх груп ІСЗ із неозначено-кількісними числівниками, що пояснюється 
абстрактністю їх семантики, наприклад: Було багато усякого посуду, частина його призначалася, щоб украшати покої 
(Д. Багалій); У кущах і на деревах наших лісів, у садах і на левадах живе багато птаства та дрібного звіра (О. Воропай).

Сполучуваність ІСЗ з дієсловами також ґрунтується на наявності спільних сем. ІСЗ-назви людей, незалежно від міри 
представленности денотативно-сигнификативного компонента, поєднуються з дієсловами (виділено 20 ЛСГ), у яких на-
явна сема «особа».

Особливістю дієслівної сполучуваності всіх ІСЗ є поєднання з дієсловами, що позначають дії, спрямовані на:
а) об’єднання: (збиратися, збігатися, групуватися, товпитися, юрмитися тощо): В тіні високих, припалих пилюкою 

акацій…радісно галасує, юрмиться дітвора (О. Гончар), На той заклик збіглася ціла зграя вовків (Н. тв.);
б) роз’єднання (поділитися на, розбігтися, розбрестися, розійтися, розкотитися, розлетітися, тощо): Чи важать 

тепер назви, в час, коли людство поділилося на порядних людей і негідників? А втім, хіба воно не було розділене так за-
вжди? (П. Загребельний), Під копитами в коней, замість тріскучої стерні, вже репається червоне кавуняччя, розліта-
ється, розкочується між збитим у клубки огудинням (О. Гончар). Граматичне оформлення сукупності в ІСЗ не впливає 
на таку сполучуваність.

Значна кількість дієслів, що сполучаються з іменниками із семантикою збірності, – це вербативи з компонентом -ся, оскіль-
ки дієслова з таким формантом реалізують функцію діяча як множинного суб’єкта. Наприклад: А молодь частіше юртується 
біля Баглаєвого або ще далі, біля Орлянченкового двору (О. Гончар); Коло зомлілої зібрався натовп (О. Гончар) тощо.

ІСЗ на зразок група, загін, натовп, табун, рій тощо є семантично недостатніми одиницями, вони потребують конкре-
тизатора, функція якого полягає в тому, щоб, уживаючись у певній граматичній формі, уточнювати значення аналізова-
них іменників, називаючи одиниці, що складають ці сукупності. Водночас такі іменники можуть вживатися й без слів-
конкретизаторів, якщо інформація про склад сукупності міститься в тексті або такого уточнення не потребує досягнення 
мовцем комунікативної мети: коли увага мовця зосереджена на об’єкті чи суб’єкті дії, потреба у слові-конкретизаторі 
посилюється; коли акцентується дія, конкретизація об’єкта набуває другорядного значення, порівн.: Отари вовнистих, 
ще не стрижених овець підганяють до сараїв просто зі степу і Темніє поблизу отара; Вся колона стала жити одним 
чеканням тієї річки і В наступні дні колона відступаючих виросла (О. Гончар).

За умови, що ІСЗ, розвиваючи свою семантичну структуру, набувають переносного значення та поповнюють інші 
тематичні групи, їхня сполучуваність із семантико-граматичними маркерами стає обов’язковою, порівн.: Пасеться 
обов’язків цілий табун, а я цілую тебе у вігвамі (Л. Костенко); Затремтіло зразу сонне повітря, і зграї срібних звуків, 
плутаючись і вигріваючи, полетіли яром і далеко кругом заснували степ (С. Васильченко).

Семантико-словотвірні інновації ІСЗ утворюються за поширеними в системі мови словотвірними типами за допомо-
гою продуктивних словотворчих засобів, однак із порушенням звичної внутрішньої валентності, тому їх внутрішня форма 
прозора, словотвірне значення зрозуміле, а незвичність поєднання форманта з мотивувальним словом спричинює яскраву 
образність. Найбільш поширеним є суфіксальний спосіб творення, на другому місці – композиція і юкстапозиція. Найпро-
дуктивніший – суфікс -j- та його аломорфи. 

Фактичний матеріал показав, що семантико-словотвірні інновації ІСЗ утворюють подібні до узуальних ТГ, що спричи-
няє схожу з узуальними сполучуваність із прикметниками, прикметниковими займенниками, числівниками, дієсловами. 
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Наприклад: Чому так вперто, сліпо, безголово / Ми топчемо свій рідний словоквіт? (В. Ярмолюк); І ось вже вільно, / 
Кроком гордим / Зі своїм велетом-народом / До осяйних ідеш вершин (Б. Боровець); Вмирало юне україння В міжчассі 
здиблених століть (П. Мах); Тільки душу терновиння коле, / Бо на світі є Афганістан (Є. Шморгун).

Семантико-словотвірні інновації, утворені способами юкстапозиції та основоскладання, виявляють схильність до мі-
німалізації сполучуваності зі словами атрибутивної семантики, оскільки їх лексичному значенню притаманна необхідна 
ознакова інформація, що міститься в одному з компонентів складного слова.

Отже, активність подібної чи однакової сполучувальної потенції аналізованих іменників підтверджує факт семан-
тичної спільності різнорідних за морфологічним оформленням іменників, об’єднаних лексико-семантичною категорією 
збірності.
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ КОМПОЗИЦІЙНОГО РИТМУ  
ХУДОЖНІХ ТВОРІВ 

Стаття присвячена дослідженню композиційного ритму художньої прози доби модернізму на матеріалі опо-
відання В. Вулф. У роботі проаналізовано головні підходи до визначення ритму у філологічній парадигмі, а також 
основні закономірності його функціонування і впливу на динамічне розгортання твору. В результаті дослідження 
художнього матеріалу було визначено головні лінгвостилістичні засоби створення композиційного ритму й систему 
мотивів твору.

Ключові слова: текст, ритм, композиція, архітектоніка, лінгвостилістичні засоби, мотив.

liNguOStyliStic deViceS actualiZiNg cOMpOSitiONal rhythM Of fictiON
The article deals with the compositional rhythm of the modernist fiction. The rhythm as a characteristic of narrative prose 

has been researched within the scope of philology, namely literary criticism, stylistics and cognitive narratology. The present 
study envisages the key features of the linguistic-and-stylistic inventory employed in attaining the unique rhythmic pattern 
of the short narrative by V. Woolf. The compositional rhythmic pattern is represented as a linear flow of the compositional 
blocks being tightly bound with the system of text motifs, embodied throughout the textual structure. The rhythm, being defined 
in its broadest philological sense as a periodic recurrence of speech patterns, has been proven to be one of the most crucial 
constituent of a narrative text. The modernist narrative, being renowned for its experimental techniques of structuring the bulk 
of text, is characterized by the unconventional rhythmic patterns. To provide the profound insight into its general peculiarities 
the main already-existing theoretical and methodological ideas were scrutinized. Besides, the unit of rhythm was established 
and the category of the compositional rhythm was singled out as the paramount level of rhythm. Moreover, the major stylistic 
devices, such as different types of repetitions, stylistically marked semantic oppositions and metaphors, were discussed and 
illustrated with the examples from the original modernist short story narrative ‘Kew Gardens’ by V. Woolf. 

Key words: text, rhythm, composition, architectonics, linguostylistic inventory, motif.

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АКТУАЛИЗАЦИИ КОМПОЗИЦИОННОГО РИТМА ХУ ДО-
ЖЕСТ ВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Статья посвящена исследованию композиционного ритма художественной прозы эпохи модернизма на мате-
риале рассказа В. Вулф. В работе проанализированы основные подходы к определению ритма в филологической па-
радигме, а также ключевые закономерности его функционирования и влияния на динамичное развертывание произ-
ведения. В результате исследования художественного материала были определены главные лингвостилистические 
особенности создания композиционного ритма и система мотивов произведения.

Ключевые слова: текст, ритм, композиция, архитектоника, лингвостилистические приёмы, мотив. 

Категорія ритму є універсальною та використовується для тлумачення й опису багатьох явищ об’єктивної дійсності. 
Вивчення ритму художнього твору безпосередньо пов’язане з природніми, фізіологічними й емоційними характерис-
тиками особистості автора, які впливають на створення текстових ритмів. Ця залежність визначена тим, що коливальні 
рухи (дихання, серцебиття та інші фізіологічні процеси) поєднуються у різноманітні ритми, на тлі яких здійснюється 
інтелектуальна діяльність людини, зокрема мовленнєва. Природний за походженням фон ритмів і біоритмів зберігається 
у текстах, а отже форма тексту фіксує і зберігає форму діяльності людини. Ритм художнього тексту утворює підґрунтя 
для його змістової організації художнього тексту й виступає як один із засобів досягнення максимальної виразності твору.

Проблемі ритму як категорії тексту присвятили свої праці такі дослідники як І. В. Арнольд (2002), М. М. Гіршман 
(1982), (2007), Н. О. Любарець (2008), Л. В. Татару (2009), Н. М. Фортунатов (1974), Е. Г. Еткінд (1974) та ін. 

Доба модернізму в літературі відзначена загальним новаторством, пошуком нових мистецьких форм, переходом від 
об’єктивного зображення дійсності до суб’єктивного. Необхідним для експериментів із формами тексту і композицією 
став пошук нових засобів досягнення ритму художніх прозових творів. 

© Г. О. Матковська, 2016
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В. Вулф є визнаним майстром модерної прози, а її творчий доробок відзначено особливою музичністю й ритмічною 
організацією. Особливості ритміки її творів досліджувалися у царинах літературознавства й когнітивної наратології, од-
нак їхні лінгвостилістичні аспекти не були розкриті у повному обсязі. Це визначає актуальність нашого дослідження, 
оскільки його метою є аналіз лінгвостилістичних особливостей композиційного ритму короткого прозового твору.

Досягнення поставленої мати передбачає вирішення наступних завдань:
• розглянути теоретико-методологічні підходи до визначення поняття ритму у сучасній науці;
• визначити поняття композиційного ритму й окреслити його головні відмінності від ритму тексту загалом;
• окреслити головні лінгвостилістичні засоби, які актуалізують композиційний ритм художнього прозового твору;
• розкрити особливості впливу ритмотворчих елементів на загальну композиційну структуру дослідженого оповідання. 
Ритм – це універсальна закономірність, яка ієрархічно впорядковує чергування різних видів періодичності у тексті, 

регулює фізіологічну, психо-емоційну, естетичну й мовленнєву діяльність автора, що фіксована у системі його мовленнє-
вого твору у вигляді періодичного чергування одиниць різних мовних рівнів, а також регулює процес сприйняття тексту 
читачем [5, c. 53]. Ритм безпосередньо пов’язаний із композицією художнього твору як фактор впорядкування інформа-
ційного й мовленнєвого матеріалу, композиційні й архітектонічні складові якого перебувають у динамічній взаємодії. За 
І. В. Арнольд, ритм прози заснований переважно на повторі образів, тем та інших крупних елементах тексту, а також на 
паралельних конструкціях, використанні речень з однорідними членами [1, c. 34]. 

Мовний ритм – це системне явище. Системність, притаманна ритму мовлення, реалізується на всіх його рівнях – від фо-
нографічного до композиційного. Проте, ритм – це не лише властивість природного мовлення; ритмічне оформлення худож-
нього прозового тексту є одним із головних маркерів ідіостилю, а отже, ритм як важливий засіб структурного оформлення 
тексту, реалізує мовну особистість автора та бере участь у процесах текстотворення і текстосприйняття. Це дає підставу 
стверджувати, що ритм художнього прозового тексту виконує не лише структурну, а й когнітивну та комунікативну функції.

Когнітивна функція ритму полягає у регулюванні процесів формування і сприйняття концептуальних змістів, які у 
поєднанні утворюють цілісну змістову структуру тексту. Ця функція реалізується завдяки регулярній активації певних 
елементів семантичної сітки тексту. Регулярну репрезентацію концептів забезпечують повтори, а зміна композиційних 
точок зору актуалізує їхню динамічність. Комунікативна функція ритму полягає у створенні такого вмотивованого струк-
турного оформлення тексту, яке б сприяло його адекватному сприйняттю реципієнтом. 

Ритмічна структура прозового художнього тексту втілюється на всіх його рівнях: фонетичному, лексичному, синтак-
сичному й композиційному. Взаємодія засобів досягнення ритмічності на різних текстових щаблях створює унікальну 
стилістичну специфічність тексту і є одним із головних факторів ідіостилю. 

У якості базової одиниці опису ритму традиційно використовують поняття синтагми (праці А. М. Антипової,  
В. В. Виноградова, Л. В. Щерби) – інтонаційно-змістової єдності, яка виражає єдине поняття у даному контексті й мов-
леннєвій ситуації та може складатися зі слова, групи слів або цілого речення [8, c. 471]. Науковець М. Гіршман, який 
займався проблемою визначення одиниці ритму художнього тексту, запропонував розмежовувати поняття синтагми як 
первинної ритмічної одиниці загалом, що відноситься до будь-якого виду словесно-мовленнєвої діяльності, і колону – ба-
зової ритмічної єдності саме художньої прози. Найвищою одиницею ритмічної організації тексту автор визначає фразу, 
яка, на відміну від синтагми або колону, пунктуаційно відмічена крапкою, знаком питання або знаком оклику. Проміжним 
ритмічним утворенням між колоном і фразою вчений називає фразовий компонент – структуру, яка відповідає предика-
тивному комплексу, простому реченню у межах складного [3, c. 29–31]. Він також звернув увагу на ритмічні відмінності 
між композиційно-мовленнєвими одиницями – пейзажними й портретними описами, роздумом тощо.

У своєму дослідженні ритму поетичних творів Е. Г. Еткінд визначає композиційний ритм як найвищий ієрархічний 
рівень ритмічного структурного оформлення, разом з тим зазначає, що у порівнянні з іншими типами ритму, наприклад, 
тонічним або синтаксичним, він найменш фізично актуалізований [7, c. 195]. Композиційним автор називає ритм прозо-
вих творів, що ґрунтується на співвідношенні словесно-образних мас і реалізується у межах макроконтексту. Як наслідок, 
композиційний ритм твору можливо розкрити за допомогою глибинного аналізу семантичної сітки, синтаксичного оформ-
лення, системи мотивів, композиційних прийомів, архітектоніко-мовленнєвих і композиційно-мовленнєвих форм тексту. 

Н. М. Фортунатов розрізняв наступні форми ритмічної структури тексту: ритм сюжетної будови, системи образів пер-
сонажів й повторюваних структур, які не ототожнюються з сюжетно-фабульною структурою твору [6, c. 195]. Науковець 
також звертає увагу на необхідність враховувати жанрові особливості творів, ритм яких аналізують, а також особливості 
індивідуального стилю автора загалом. 

Категорія композиційного ритму дає змогу розглядати художній твір як динамічну систему, всі елементи якої пере-
бувають у взаємодії. Ця інтерактивність виражена за допомогою просторово-часової послідовності розміщення компози-
ційних фрагментів.

Ритм є фактором об’єктивації однієї з основоположних категорії тексту – цілісності. У своїй праці, присвяченій ху-
дожній цілісності літературного твору М. Гіршман зазначає, що структурно художній твір реалізується на трьох голо-
вних рівнях – ритму, сюжету й героїв, кожен з яких представляє діалектичну єдність зображеної дійсності [2, c. 52]. При 
цьому рівень ритму представлений як неподільний континуум, який є ознакою існування художнього простору твору, а 
сюжетний рівень визначається дискретними фрагментами – послідовністю окремих композиційно-мовленнєвих форм, 
що реалізують розгортання подій твору. Згідно з цією концепцією на рівні героїв або актантів також спостерігається від-
сутність дискретності, як і на рівні ритму, оскільки кожен образ представляє певний цілісний композиційний план, який 
накладається на основні сюжетні блоки художнього прозового твору.

Як слушно зазначає Л. В. Татару, при лінійному розгортанні художнього твору певні його елементи повторюються 
й утворюють первинний динамічний ритм [5, c. 89]. Однак він створюється не за рахунок тавтологічного повторювання 
певних виразних елементів, а за рахунок їхньої змістової трансформації, що відбувається у результаті семантичного роз-
ширення цих елементів у процесі розвитку тексту. 

Експерименти з ритмічною організацією прози характеризують літературний доробок британської письменниці В. 
Вулф. Для прикладу розглянемо композиційно-ритмічну організацію оповідання «Kew Gardens», вперше опублікованого 
у 1919 р., яке згодом увійшло до збірок Monday or Tuesday (1921) й A Haunted House (1944).

Оповідання «Kew Gardens» має симетричну 5-елементну композицію, яка складається із трьох основних композицій-
но-сюжетних блоків й двох описових композиційних елементів, що обрамляють їх на початку й в кінці твору. Симетрія 
композиції досягається за рахунок використання блоків приблизно рівних за обсягом, а також за допомогою залучення 
наскрізних мотивів, які представлені у кожному фрагменті твору. 
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Композиційний ритм актуалізується шляхом використання широкого спектру засобів у межах симетрично розташованих 
елементів. Перший і заключний фрагменти представлені у формі деталізованого опису хронотопу подій, що розвиваються. 

Вступний композиційний блок є найменшим за обсягом, проте містить усі ритмотворчі мотиви, що пронизують тек-
стову тканину оповідання у вигляді дистантних паралельних повторів. Така наповненість реалізується за допомогою на 
перший погляд тавтологічного нагромадження текстових елементів, які створюють ефект нерівномірного динамічного 
розгортання сюжету.

From the oval-shaped flower-bed there rose perhaps a hundred stalks spreading into heart-shaped or tongue-shaped leaves 
half way up and unfurling at the tip red or blue or yellow petals marked with spots of colour raised upon the surface; and from the 
red, blue or yellow gloom of the throat emerged a straight bar, rough with gold dust and slightly clubbed at the end. The petals 
were voluminous enough to be stirred by the summer breeze, and when they moved, the red, blue and yellow lights passed one 
over the other, staining an inch of the brown earth beneath with a spot of the most intricate colour. The light fell either upon the 
smooth, grey back of a pebble, or, the shell of a snail with its brown, circular veins, or falling into a raindrop, it expanded with 
such intensity of red, blue and yellow the thin walls of water that one expected them to burst and disappear. Instead, the drop was 
left in a second silver grey once more, <…>. Then the breeze stirred rather more briskly overhead and the colour was flashed into 
the air above, into the eyes of the men and women who walk in Kew Gardens in July [9]. 

Динаміка композиційно-сюжетної структури твору нерозривно пов’язана з його ритмічною організацією. У проана-
лізованому оповіданні її актуалізує система мотивів, представлена у вигляді семантичних опозицій, які фіксуються за 
допомогою засобів виразності у кожному композиційному блоці тексту.

Вже у першому блоці прослідковується мотив кольору і насиченості. Наведений вище уривок налічує шість конструк-
цій, які містять сему колірної насиченості, актуалізованої за допомогою первинної колоративної номінації (red, yellow, 
blue). Його центральним елементом є клумба, навколо якої розвиваються події кожного композиційного блока оповіда-
ння. Її опис належить до номінативного типу, тобто головні слова-дискриптори – переважно іменники, рідше – прикмет-
ники, дієслова практично відсутні. Його характеризує досить високий ступінь деталізації у порівнянні із описами пер-
сонажів твору. Експресивний ефект посилюється за допомогою використання опозиції, в якій насиченість та яскравість 
протиставляються безбарвності.

У першому композиційному блоці зазначена опозиція використана у межах опис, однак у наступних блоках вона за-
знає певної трансформації й актуалізує композиційне протиставлення деталізованої, насиченої, «опредметненої» місце-
вості прозорості й безтілесності персонажів твору. Загалом утворі налічується чотири пари персонажів. При цьому кожна 
пара представляє окрему сюжетну лінію, яка не перетинається із іншими. Зміна їхніх композиційних точок зору відбува-
ється лінійно й послідовно, що забезпечує рівномірний композиційний ритм оповідання. 

Якщо опис локації реалізовано головним чином за допомогою іменників (stalks, leaves, petals, drops) й прикметників 
(oval-shaped, heart-shaped, tongue-shaped, silvery grey), то головних героїв автор характеризує переважно дієсловами руху. 
Учасники кожної пари також утворюють композиційні опозиції. Так, наприклад двоє чоловіків, що з’являються у цен-
тральному композиційному фрагменті, один із яких втілює спокій, охарактеризований автором як неприродно статичний: 

The younger of the two wore an expression of perhaps unnatural calm; he raised his eyes and fixed them very steadily in 
front of him…[9]

Ексцентричність другого персонажа цієї опозиції протиставляється неприродній статичності першого. 
The elder man had a curiously uneven and shaky method of walking, jerking his hand forward and throwing up his head 

abruptly, rather in the manner of an impatient carriage horse tired of waiting outside a house; but in the man these gestures were 
irresolute and pointless [9].

Динаміка його рухів актуалізована за допомогою епітетів (curiously uneven, irresolute, pointless) й метафор (impatient 
carriage horse).

Висновки й перспективи подальших досліджень. Отже, дослідження фундаментальних і новітніх праць, присвя-
чених ритму художніх творів, показало, що зазначена категорія тексту є універсальною. Головним чином, ритм виконує 
функцію структурного оформлення тексту та є необхідною складовою системи засобів досягнення естетичності й ви-
разності художнього твору. Досягнення ритму неможливе на окремому мовному щаблі, оскільки він реалізується засо-
бами усіх рівнів тексту. Композиційний ритм художнього прозового твору є найвищим щаблем ритмічної організації, він 
досягається за допомогою використання дистантних повторів, системи мотивів, фіксованих у вигляді метафор, а також 
за допомогою композиційних опозицій. У науковій розвідці було представлено аналіз художніх прозових творів малої 
форми. У подальших дослідженнях вважаємо перспективним розглянути й порівняти особливості композиційного ритму 
модерністських художніх творів інших жанрів.
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ТИПОЛОГІЯ ОЗНАЧЕНЬ В ЕПІГРАФІЧНИХ ТЕКСТАХ ПОСВЯТ БОСПОРСЬКОГО ЦАРСТВА

Здійснено аналіз структурних типів узгоджених та неузгоджених означень як граматичної домінанти тексту 
посвят Боспорського царства. Визначено їх лексико-семантичну організацію та загальну тенденцію до вживання 
поширених багатокомпонентних означень. Засвідчено домінування неузгоджених означень. 

Ключові слова: узгоджені означення, неузгоджені означення, прикладка, Genetivus possessivus, комбіноване по-
ширене означення

the typeS Of attriButeS iN epigraphic textS-dedicatiONS Of the BOSpOraN KiNgdOM
Structural types of consistent and inconsistent attributes as grammatical dominant of the texts-dedications of the Bospo-

ran Kingdom have been analyzed. Lexical semantic organization of epigraphic texts and general tendency of using the com-
posite attributes have been determined. The domination of inconsistent attributes has been noticed. The article also reveals 
the author’s attention to the information about social status, location, family relationships, origins of the dedicator and the 
person-addresse of the dedication. This makes the dedication an important historical source of knowledge about ancient states 
of the Northern Black Sea region. 
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ТИПОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ В ЭПИГРАФИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ ПОСВЯТИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ 
БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА

Осуществлен анализ структурных типов согласованных и несогласованных определений как грамматической 
доминанты текста посвятительных надписей Боспорского царства. Определена их лексико-семантическая органи-
зация и общая тенденция употребления распространенных многокомпонентных определений. Засвидетельствовано 
доминирование несогласованных определений.

Ключевые слова: согласованные определения, несогласованные определения, приложение, Genetivus possessivus, 
комбинированное распространенное определение.

Тексти посвят як спеціальний вид епіграфічних текстів об’єднує особливий синтаксис, який відрізняється семантико-
синтаксичною деталізацією кожного члена речення. У текстах написів зафіксовано 28 підметів, 26 непрямих додатків, 18 
обставин часу, 16 присудків, 14 обставин мети, 4 прямих додатки і 132 означення, що дозволяє говорити про особливий 
статус цього члена речення у синтаксичній структурі посвят як граматичної домінанти тексту. 

У сучасному мовознавстві вивчення синтаксичних одиниць передбачає багатоаспектність підходів. Панівним є функ-
ціональний підхід. До основних завдань функціонального синтаксичного аналізу належить виділення різноструктурних 
синтаксичних одиниць і дослідження закономірностей їх ускладнення. При цьому проблема виділення членів речення за-
лишається однією із суперечливих і неоднозначних у мовознавстві. Цьому питанню присвячено праці багатьох науковців 
таких, як О. О. Потебня, В. В. Виноградов [3], І. Р. Вихованець [4], Н. Л. Іваницька та інші.

Поділяючи члени речення на головні та другорядні, вчені серед останніх значну увагу приділяють означенню, визна-
чення і класифікація якого у фаховій літературі та граматиках подається по-різному. Це залежить від лінгвістичних теорій 
та критеріїв, покладених в основу тієї чи іншої граматики. Саме з цього випливають різні представлення, опис та резуль-
тати дослідження атрибутів. Якщо цей член речення в сучасних мовах неодноразово привертав увагу, то у старогрецькій 
мові, зокрема, на матеріалі епіграфічних текстів, він не був предметом спеціального вивчення, хоча на нього звертають 
увагу автори граматик старогрецької мови (Е. Швіцер, О. І. Соболєвський, М. Н. Славятинська, Р. Л. Оліщук та ін). Окремі 
питання синтаксису давньогрецьких написів розглядають Е. Герман – про підрядні речення в грецьких написах, Е. Кляф-
лін – про синтаксис беотійських написів, К. Майстер – про синтаксичне вживання родового відмінка в критських написах 
[9], К. Майстерганс – про граматику аттичних написів [10]. Дослідженню синтаксису написів античних колоній грець-
кого берега Північного Причорномор’я присвячена книга польського науковця А. С. Коцевалова, опублікована у 1935 р 
[8]. Короткий нарис синтаксису написів Північного Причорномор’я представлений у «Корпусі Боспорських написів» [5]. 
Проте у цих працях лише перелічуються синтаксичні особливості написів, незалежно від їх тематики. З уваги на це, акту-
альність теми дослідження зумовлена особливим зацікавленням сучасних лінгвістів до питань функціонального синтак-
сису, а також потребою системного дослідження означень у старогрецьких написах як важливого текстотвірного чинника. 
Метою роботи є визначення структурних типів означень у посвятах Боспорського царства через призму їхніх формаль-
но-граматичних та семантичних ознак. Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: зробити на-
скрізну вибірку означень в текстах посвят; виокремити узгоджені та неузгоджені означення за формально-граматичними 
ознаками; проаналізувати структурні типи означень та їх лексико-семантичну організацію; визначити загальні тенденції 
вживання означень у посвятах. Об’єктом даного дослідження є всі типи означень у текстах посвят Боспорського царства, 
а предметом – синтаксична структура означень, особливості семантики, сполучуваності та продуктивності вживання. 
Матеріалом дослідження слугували 36 написів-посвят Боспорського царства [5, с. 18–43]. Для розв’язання завдань, у 
ході дослідження використовуються загальнонаукові методи: узагальнення – для формування теоретичної бази наукового 
дослідження, аналіз – для характеристики кожного з означень посвят Боспорського царства, синтез – для їх класифікації. 
Наукова новизна статті полягає в тому, що вперше на матеріалі старогрецьких написів Боспорського царства проведено 
комплексний аналіз означень з врахуванням усіх притаманних їм класифікаційних ознак.

При аналізі структурних типів означень для кваліфікації однослівних означень ми використовуємо, за Вихованцем, 
термін мінімальна або елементарна синтаксична одиниця, а для багатокомпонентних – синтаксична одиниця-конструк-
ція [4, с. 195]. 

Узгоджені означення (далі УО) у написах-посвятах Боспорського царства можуть, передусім, виражатись прикмет-
никами. У межах лексико-семантичного класу прикметників у посвятах виділяємо, згідно класифікації Вердієвої [1,  
с. 12], три семантичних підкласи: «прикметники, які позначають власну ознаку», «прикметники, які позначають динаміч-
ну ознаку» та «прикметники, які позначають приналежність до певного класу явищ».

Підклас «прикметники, які позначають власну ознаку (якість, властивість)» утворює лексико-семантичну групу зі зна-
ченням «розміру». Центральною лексемою цієї групи виступає прикметник μέγας, μεγάλη, μέγα, який вказує на загальний 
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великий розмір. У посвятах він вживається п’ять разів з іменниками на позначення осіб, набуваючи переносного значення, 
і вказує на «безвідносну величину», виражаючи при цьому позитивну оцінку: μέγας Φαρνάκ[ης (великий Фарнак) [напис  
№ 28]; μέγας βασιλεύς (великий цар) [№ 29]. 

Підклас «прикметників, які позначають динамічну ознаку» представлений ЛСГ зі значенням «той, який поводить 
себе певним чином відносно когось». До неї належать прикметник φιλορωμαίος (дружній до римлян), який зустрічається у 
чотирьох написах, та φιλοκαίσαρος (дружній до Цезаря), зафіксований двічі: Σουρομάτου] φιλοκαίσαρος [καὶ φιλορωμαίου] 
(Савромата, дружнього до Цезаря і до римлян) [№ 32].

До підкласу прикметників, які позначають приналежність до певного класу явищ належать дві ЛСГ: зі значенням 
«приналежність до природних явищ» та «приналежність до суспільних явищ». ЛСГ прикметників зі значенням «при-
належність до природних явищ» об’єднує прикметники зі значенням «приналежність до певної території»: ’Εφεσείη 
(Ефеська), Βυζάντιος (візантійський), Ρόδιοι (родоські). Вони засвідчені у чотирьох посвятах: [Τ]εισίας Βυζάντιος (Тісій 
візантійський) [№ 17]. Крім цього, дана ЛСГ включає прикметник оυράνιος (небесний) з семою «приналежність до не-
бесних тіл як частин об’єктивного світу»: Αφροδίτη Οὐρανία (Афродіті Уранії) [№ 31]. Прикметник вживається два рази. 

ЛСГ прикметників зі значенням «приналежність до суспільних явищ» репрезентує підгрупа з семантичною ознакою 
«приналежність до релігійних або містичних уявлень», до якої належить вжита у двох написах лексема εὐσεβής (боже-
ствений, благочестивий): βα]σιλέως Σαυρομάτου]… εὐσεβου̃ς (царя Савромата… благочестивого) [№ 32]. 

Слід зазначити, що всі розглянуті прикметникові означення сполучаються з власними назвами – іменами відомих 
правителів та назвами ірреальних істот – богів. 

УО можуть виражатись також дієприкметниками. Зокрема, у двох написах засвідчено дієприкметник, який вказує на 
рід діяльності дедиканта ([Σ]ατυρίων ἱερησάμενος (Сатіріон, який був жерцем) [№ 10]) та поєднується з власними назвами 
– іменами присвячувачів.

Як різновид УО у посвятах вживаються прикладки, виражені іменниками. Зокрема, у десяти посвятах у функції при-
кладки фігурують іменники, які ідентифікують ім’я родинної або правлячої особи: ὑπὲρ Μοιροδώρου τ(ου̃) υ[ἱου̃] (на честь 
свого сина Мойродора) [№ 19], ὑπὲρ βασιλίσσης Δυνάμεως (на честь цариці Дінамії) [№ 31]. Також десять разів вжива-
ються прикладки на позначення функції богів: ’Απόλλωνι ’Ιητρω̃ι (Аполлонові Лікарю) [№ 6, 10, 25], Διὶ Σ]ωτη̃ρι (Зевсу 
Спасителю) [№ 26]. У трьох написах засвідчено прикладку, виражену субстантивованим дієприкметником μεδεούσα (по-
кровителька) з вказівкою на особу, яка опікується чимось: Εκά[τη]ι Σπάρτης μεδεούσ[ηι] (Гекаті, покровительці Спарти) 
[№ 22]. В посвяті № 14 підмет уточнюється прикладкою з вказівкою на рід діяльності дедиканта: ’Αριστονίκη Δήμητρος 
ἱερη̃ (Арістоніка, жриця Деметри). Як УО-прикладку тричі засвідчено іменники на позначення титулів вищих державних 
та військових осіб: [βασιλ]εύς (цар), ναύαρχος (наварх): Τρύ[φω]ν ναύαρ[χο]ς (наварх Тріфон) [№ 30]. 

Ці УО як непоширені є мінімальними синтаксичними одиницями. Окрім цього, значна частина УО – це поширені, 
представлені синтаксичними одиницями-конструкціями з різними типами синтаксичних зв’язків. Зокрема, найуживані-
шими є двочленні. Вони можуть виражатись однофункціональними компонентами – двома прикладками, поєднаними су-
рядним зв’язком: ’Αριστονίκη … ἱερη̃, … θυγάτηρ (Арістоніка, жриця …,дочка …) [№ 14]. Крім цього, двочленні означення 
можуть складатися з поєднаних зв’язком узгодження прикметника та прикладки: ὑπὲρ βασιλίσσης Δυνάμεως φιλορωμαίου 
(на честь цариці Дінамії дружньої до римлян) [№ 31]. Трикомпонентні означення представлені трьома прикладками: του̃ 
ἐκ βασιλέως Μιθραδάτου Εὐπάτορος Διονύσου (сина царя Мітрідата Євпатора Діоніса) [№ 31]. Чотиричленні означальні 
конструкції являють собою поєднання за допомогою сурядного зв’язку чотирьох прикладок: του̃ βασιλέως Τ. ̓ Ιουλί]ου 
Κότυο[ς, υἱου̃ (царя Тіберія Юлія Котіса, сина) [№ 34]. Чотирикомпонентними є УО представлені двома прикметниками 
та двома прикладками: μεγάλου βασιλέως] Τ. ̓Ιουλ[ίου---- εὐσεβου̃ς] (великого царя Тіберія Юлія … благочестивого) [№ 
34]. Серед неелементарних означень є й п’тикомпонентні, які складаються з прикладки та чотирьох прикметників, по-
єднаних зв’язком узгодження: μεγάλου βα]σιλέως Σουρομάτου] φιλοκαίσαρος [καὶ φιλορωμαίου] εὐσεβου̃ς (великого царя 
Савромата, друга Цезаря і друга римлян, благочестивого) [№ 32]. Поширені УО утворюють і шестичленні означення 
з чотирма прикладками та двома прикметниками, між якими функціонує зв’зок узгодження: βασιλέως Τιβερίου ̓Ιολίου 
Κόττι[ος] φιλοκαίσ[αρος καὶ φ]ι[λ]ορωμα[ί]ου vacat του̃ καὶ [εὐεργέτου (царя Тіберія Юлія Котіса, дружнього до Цезаря і 
римлян і благодійника) [№ 33].

У ролі неузгоджених означень (далі НО) в багатьох випадках виступає форма родового відмінка однини, яка виражає 
приналежність, тобто Genetivus possessivus. В такому родовому відмінку засвідчено переважно власні імена, зокрема, 26 
разів ім’я батька: Βάθυλλος Δέρκιος (Бафілл, син Деркія) [№ 22]. У Genеtivus possessivus може стояти також ім’я діда з при-
кладкою на позначення його титула: Χρηστίων β ́ του̃ Σαλα̃ πρίνκιπος (Хрестіон, син Хрестіона, сина Сали, прінкіпа) [№ 
35]. Засвідчено два приклади вживання у цьому відмінку іменника з вказівкою на приналежність чогось цареві: ὑπὲρ τη̃[ς 
του̃ βασιλέως οἰκίας (на честь палацу царя)[№ 32].

У двох написах НО виражаються прийменниковими словосполученнями зі значенням походження (ὲκ βασιλέως): ὑπὲρ 
βασιλίσσης Δυνάμεως τη̃ς ὲκ βασιλέως… Φαρνάκου (на честь цариці Дінамії, дочки... від царя Фарнака) [№ 31]. З цим 
значенням вживається словосполучення ἐκ προγόνων (з нащадків), конкретизоване НО у формі Genеtivus possessivus βα]
σιλέω[ν (царів). Як НО засвідчено також прийменникове словосполучення, яке вказує на переможених у війні: ὑπ[ὲρ… 
νείκ[ης ἀπὸ τω̃ν Σκυ]θω̃ν (на честь перемоги над скіфами) [№ 32]. 

У 16 прикладах як НО виступають іменники-топоніми у формі Genеtivus оbiectivus, вказуючи на територію царювання 
правителя: ἄρχοντος Παιρισάδου Βοσπόρου καὶ Θευδοσίης (під час правління Перісада, архонта Боспору й Феодосії) [№ 
25], у трьох – на місце покровительства бога: ̔Εκά[τη]ι Σπάρτης μεδεούς[ηι] (Гекаті, покровительці Спарти) [№ 22], у 20 
прикладах фігурують етноніми, що вказують на народи, якими керував правитель (Σίνδων καὶ Μαϊτω̃ν πάντων καὶ Θατέων).

У чотирьох написах НО може виражати частковий родовий відмінок (Genetivus partitivus) іменника βασιλέ]ων (з царів): 
[̔Υπ]ὲρ βασιλέως [βασιλέ]ων Τιβερίου (на честь царя з царів Тіберія) [№ 25]. У двох посвятах НО виступає іменник у формі 
Genetivus subiectivus: ὑπ[ὲρ… του̃ βα]σιλέως… νείκ[ης (на честь перемоги царя) [№ 32].

НО, як і УО, у посвятах, окрім мінімальних синтаксичних одиниць, виражаються синтаксичними одиницями-кон-
струкціями. Зокрема, двочленне НО представлене іменником в Genеtivus subiectivus та прийменниковим словосполучен-
ням, між якими функціонує зв’язок прилягання: ὑπ[ὲρ του̃ βα]σιλέως… νείκ[ης τη̃ς ἀπὸ τω̃ν Σκυ]θω̃ν (на честь перемоги 
царя над скіфами) [№ 32]. Крім цього, двокомпонентні НО у формі Genеtivus оbiectivus можуть поєднуватись зв’язком 
узгодження: ἄρχοντος Βοσπόρου καὶ Θευδοσίης (архонта Боспору і Феодосії) [№ 6]. 

Трикомпонентні НО могли виражатись двома іменниками у Genеtivus possessivus, поєднаними зв’зком керування, 
та прийменниковим словосполученням, яке прилягає до НО: του̃ ἐκ προγόνων βα]σιλέω[ν---- βα]σιλέως Β[οσπόρου (царя 
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Боспору з нащадків царів) [№ 32]. Та в більшості випадків НО складаються з трьох або чотирьох іменників у родовому 
об’єкту (або порівняння), між якими простежується сурядний синтаксичний зв’язок: βασιλεύοντος Σίνδων καὶ Μαϊτω̃ν καὶ 
Θατέων (царя сіндів, маїтів і фатіїв) [№ 25]; βασιλεύοντος Σίνδων, Τορετέων, Δανδαρίων, Ψησσω̃ν (царя сіндів, торетів, 
дандаріїв, псессів) [№ 6, 6а, 8]. 

У низці посвят УО і НО, поєднуючись за допомогою різних типів синтаксичних зв’язків, утворюють комбіновані по-
ширені означення. Серед них є двочленні означення, які являють собою поєднані зв’язком керування УО-прикладку і НО 
у формі Genеtivus possessivus: Εστιαία Μηνοδώρου θυγάτηρ (Гестія, дочка Менодора) [№ 21]. У ролі УО як компонент 
двочленного комбінованого означення може виступати прикметник: [Τ]εισίας Δηλοπτίχου Βυζάντιος (Тісій, син Делоптіха, 
візантієць) [№ 17]. Трикомпонентні означення представлені двома УО – прикладкою і прикметником та НО у Genеtivus 
possessivus: [βασιλ]εὺς βασ[ιλέων μέ]γας Φαρνάκ[ης (цар царів, великий Фарнак) [№ 28]. Прикладку і прикметник поєднує 
зв’язок узгодження, а НО і прикладку – зв’язок керування. Тричленні означення можуть виражатися двома прикладками 
і НО у Genеtivus оbiectivus: Αφροδίτη Οὐρανία Ἀπατούρου μεδεούσηι (Афродіті Уранії, покровительці Апатура) [№ 31]. 
Чотиричленні означення складаються з двох УО-прикладок і двох НО у Genеtivus possessivus: ’Αριστονίκη Δήμητρος ἱερη̃, 
Ξενοκρίτου θυγάτηρ (Арістоніка, жриця Деметри,дочка Ксенокріта) [№ 14]. При цьому між двома прикладками і двома 
НО функціонує сурядний зв’язок, а між прикладкою і НО – зв’язок керування. Серед комбінованих означень у посвятах 
представлені й десятичленні з різними типами синтаксичного зв’язку: прийменниково-відмінковим керуванням та узго-
дженням: ὑπὲρ βασιλίσσης Δυνάμεως φιλορωμαίου,τη̃ς ὲκ βασιλέως μεγάλου Φαρνάκου, του̃ ἐκ βασιλέως Μιθραδάτου Εὐπάτορος 
Διονύσου (на честь цариці Дінамії дружньої до римлян, дочки великого царя Фарнака, сина царя Мітрідата Євпатора 
Діоніса) [№ 31]. Така синтаксична конструкція складається з двох УО, виражених прикладкою (Δυνάμεως) і прикметником 
(φιλορωμαίου), та НО у вигляді прийменникового словосполучення (ὲκ βασιλέως), ускладненого двома УО – прикметником 
(μεγάλου) та прикладкою (Φαρνάκου), від якої залежить як НО ще одне прийменникове словосполучення (ὲκ βασιλέως) у 
поєднанні з трьома УО-прикладками (Μιθραδάτου Εὐπάτορος Διονύσου). Крім цього, десятичленні означення могли виража-
тись двома НО у формі іменника в Genеtivus possessivus (του̃… βα]σιλέως) та прийменникового словосполучення (ἀπὸ τω̃ν 
Σκυ]θω̃ν). Перше НО, у свою чергу, доповнюється ще двома НО: за допомогою керування іменником у Genеtivus possessivus 
(Β[οσπόρου) та прилягання – прийменниковим словосполученням (ἐκ προγόνων), конкретизованим НО у формі Genеtivus 
possessivus (βα]σιλέω[ν). Окрім цього, з ним поєднуються зв’язком узгодження п’ять УО у формі прикладки (Σουρομάτου) 
та чотирьох прикметників (μεγάλου, φιλοκαίσαρος [καὶ φιλορωμαίου] εὐσεβου̃ς) з сурядним зв’язоком: ὑπ[ὲρ του̃ ἐκ προγόνων 
βα]σιλέω[ν---- μεγάλου βα]σιλέως Β[οσπόρου Σουρομάτου] φιλοκαίσαρος [καὶ φιλορωμαίου] εὐσεβου̃ς νείκ[ης τη̃ς ἀπὸ τω̃ν Σκυ]
θω̃ν (на честь перемоги над Скіфами … великого царя Боспору Савромата, друга Цезаря і друга римлян, благочестивого, 
з нащадків царів) [№ 32]. Подібну структуру має і наступне десятичленне означення: [̔υπ]ὲρ βασιλέως [βασιλέ]ων Τιβερίου 
Ἰολίου Κόττι[ος] φιλοκαίσ[αρος καὶ φ]ι[λ]ορωμα[ί]ου vacat του̃ καὶ [εὐεργέτου τη̃]ς πατρίδος νείκης [τη̃ς ἀπὸ τω̃ν Σκ]υθω̃ν (на 
честь перемоги над Скіфами царя царів Тіберія Юлія Котіса,дружнього до Цезаря і римлян і благодійника батьківщини) 
[№ 33]. Воно відрізняється лише НО у Genеtivus possessivus ([βασιλέ]ων) і має шість УО – чотири прикладки (Τιβερίου ̓Ιολίου 
Κόττι[ος, εὐεργέτου]) та два прикметники (φιλοκαίσ[αρος καὶ φ]ι[λ]ορωμα[ί]ου). Прикладка εὐεργέτου уточнюється НО у фор-
мі Genеtivus Obiectivus: τη̃]ς πατρίδος. Ще один приклад демонструє десятикомпонентне означення: ὑπὲρ τη̃[ς του̃ βασιλέως 
Τ. ̓ Ιουλί]ου Κότυο[ς, υἱου̃ μεγάλου βασιλέως] Τ. ̓Ιουλ[ίου---- εὐσεβου̃ς] οἰκίας (на честь палацу царя Тіберія Юлія Котіса, сина 
великого царя Тіберія Юлія … благочестивого …) [№ 34]. Воно складається з НО у Genetivus possessivus (του̃ βασιλέως) і 
чотирьох УО – прикладок (Τ. ̓ Ιουλί]ου Κότυο[ς, υἱου̃). При цьому прикладка υἱου̃ має при собі НО βασιλέως, яке конкретизу-
ється чотирма УО – двома прикметниками (μεγάλου, εὐσεβου̃ς) та двома прикладками (Τ. ̓ Ιουλί]ου).

Проведений аналіз дав змогу констатувати перевагу неузгоджених означень (58%) над узгодженими (42%). Серед УО 
засвідчено домінування непоширених, виражених прикладками – іменами правителів, іменниками на позначення родин-
них зв’язків, назв осіб за професійною діяльністю, вищих державних посадових осіб, функцій богів. Діапазон компонентів 
поширених означень коливається від двох до шести, в яких також переважають прикладки, які позначають імена прави-
телів та родинні зв’язки. 

У функції НО переважають іменники у родовому відмінку приналежності. Це переважно власні імена, які позначають 
родинні відносини. Поширені НО представлені переважно трьохкомпонентними синтаксичними одиницями-конструкці-
ями. Натомість, серед комбінованих поширених означень домінують десятичленні. 

Виявлені факти дають можливість говорити про особливу увагу авторів посвят до детальної інформації про суспіль-
ний статус, локалізацію, родинні відносини, походження як присвячувача, так і особи, на честь якої здійснюється посвята. 
Завдяки різноструктурним означенням здійснюється максимальна інформативна насиченість текстів посвят, тобто озна-
чення слугують потужним засобом актуалізації їх змісту. Це, в свою чергу, робить посвяти важливим історичним джере-
лом знань про античні держави Північного Причорномор’я.

Проблематика дослідження має суттєві перспективи, актуальне теоретичне та практичне значення для вивчення різно-
структурних синтаксичних одиниць – означень, їхніх формально-граматичних та семантичних ознак у старогрецькій мові 
на матеріалі епіграфічних текстів. Наявність суперечливих тверджень про означення спонукає до пошуків нових підходів 
у його класифікації. 
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СЛОВОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНГЛІЙСЬКИХ АД’ЄКТИВНИХ ЕМОСЕМІЗМІВ

Опис словотвірного потенціалу англійських ад’єктивних емосемізмів дає можливість глибинного дослідження 
їхніх безпосередніх конституентів та особливостей їх функціонування у мові, а також з’ясування можливості цих 
елементів збагачувати лексичний склад англійської мови новими словотвірними конструкціями. Проблема є важ-
ливою для дослідження, адже похідний емотивний прикметник характеризується досить складною семантичною 
структурою.

Ключові слова: емоція, емотивність, словотвір, словотвірна структура, похідне слово.

deriVatiONal pOteNtial Of eNgliSh adJectiVal eMOtiVe uNitS
The description of derivational potential of English adjectival emotive units enables a depth study of their immediate con-

stituents and the peculiarities of their functioning in the language. Also it determines the potential of these elements to enrich 
the lexical composition of the English language with the help of new derivational constructions. The problem is important for 
research because emotive derivative adjective is characterized by a rather complex semantic structure.

Key words: emotion, emotiveness, derivation, derivational structure.

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АНГЛИЙСКИХ АДЪЕКТИВНЫХ ЭМОСЕМИЗМОВ
Описание словообразовательного потенциала английских адъективных эмосемизмив дает возможность глубин-

ного исследования их непосредственных конституентов и особенностей их функционирования в языке, а также 
выяснения возможности этих элементов обогащать лексический состав английского языка новыми словообразо-
вательными конструкциями. Проблема важна для исследования, поскольку производное эмотивное прилагательное 
характеризуется достаточно сложной семантической структурой.

Ключевые слова: эмоция, эмотивность, словообразование, словообразовательная структура, производное слово.

Систематичне вивчення словотвірних особливостей англійських емотивних прикметників передбачає їх розгляд у 
вигляді структури, що характеризується одночасно як цілісністю, так і подільністю. Стаття присвячена дослідженню про-
блеми словотвірних особливостей емотивних прикметників англійської мови. Актуальність обраної тематики зумовлена 
необхідністю визначення природи емотивної лексики та її особливостей, що є однією з найважливіших проблем сучасної 
лінгвістики, адже словотвірний аналіз емотивних одиниць дає можливість глибинного вивчення світу емоцій людини та 
його втілення в мові та мовленні. Дослідження уможливлює виокремлення основних словотвірних характеристик емотив-
них елементів та дослідження особливостей їх вживання в англійській мові. Метою розвідки є відображення реалізації 
словотвірного аспекту в структурі англійських ад’єктивів, тобто в їх лексичному значенні. Поставленою в дослідженні 
метою передбачено виконання таких завдань як визначення словотвірного потенціалу англійських ад’єктивних емосеміз-
мів, встановлення словотвірної співвіднесеності похідних емотивних прикметників з мотивувальними основами та аналіз 
особливостей їх функціонування.

Проблема вивчення словотвірного значення як суми значень похідної основи та словотвірного форманта стала пред-
метом дослідження таких видатних мовознавців як Г. Й. Винокур, О. А. Земська, О. С. Кубрякова, І. С. Улуханов та інших. 
Лінгвістами визнається, що як компонент семантичної структури похідного слова, словотвірне значення має зв’язний 
характер і виявляється у рамках словотвірного типу та словотвірної моделі. Саме словотвірне моделювання є основою для 
утворення будь-якої похідної одиниці мови, зокрема і ад’єктивних емосемізмів, що зумовлюється необхідністю їх глибин-
ного вивчення на основі словотвірного аналізу, адже таке дослідження дає можливість простежити особливості утворення 
певних груп емотивних прикметників.

Словотвір забезпечує динамічне зростання лексичного фонду нації, адже завдяки ньому відбувається безперервний 
рух лексичних одиниць у межах мовної системи: нове явище чи предмет забезпечує появу відповідного нового слова (а 
отже і нового значення), яке є його безпосереднім лінгвальним відображенням. Дослідження емотивної ад’єктивної лек-
сики сучасної англійської мови також вимагає актуалізації питання щодо встановлення особливостей її словотвору, таких 
як статус словотвірних моделей, формантів, значень, адже аналіз матеріалу у такому ракурсі дозволить розкрити основну 
тенденцію утворення нових ад’єктивних емосемізмів як частини мовної системи, що постійно поповнюється лексичними 
одиницями відповідно до швидкого темпу її розвитку.

Новизна обраної тематики полягає в орієнтації сучасних лінгвістичних досліджень на вивчення змістовного аспекту 
мови у поєднанні з внутрішньою будовою її елементів. Науково-методологічна база роботи передбачає узагальнюючий 
огляд термінології обраної тематики в лінгвістиці та добір ілюстративних матеріалів, які яскраво демонструють безпо-
середнє втілення категорії емотивності. Завдяки вивченню словотвірного потенціалу емотивних прикметників можливим 
стає дослідження їхньої структури та особливостей функціонування у мові, а також з’ясування можливості цих елементів 
збагачувати лексичний склад англійської мови новими словотвірними конструкціями. 

У цій праці компонентний аналіз на основі словникових дефініцій поєднувався зі словотвірним аналізом, за допомогою 
якого верифікувалися виділені ознаки емотивних одиниць, адже «здається сумнівним, щоб семасіолог, що має у своєму роз-
порядженні різноманітні інструменти дослідження лексичних значень, заздалегідь обмежував себе тільки одним із них… 
а тому розумне поєднання різноманітних способів опису є для сучасної семасіології нагальною необхідністю» [5, с. 66].

Словотвірний аналіз слова базується на словотвірному моделюванні та полягає у виявленні та дослідженні синхрон-
них словотвірних зв’язків у межах певної лексичної одиниці. Варто зазначити, що у дослідженні проводиться саме слово-
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твірний, а не морфемний аналіз, основною відмінністю якого від останнього є виокремлення у структурі слова тільки двох 
членів, незалежно від кількості морфем – словотвірної основи та форманта, пов’язаних між собою певними структурно-
семантичними відношеннями. Таким чином, при вказаному підході до вивчення лексичних одиниць одночасно необхідно 
враховувати їхню структуру та семантику. 

Під час словотвору складні семантичні процеси відбуваються не тільки між твірним і похідним словом, але й внутріш-
ньо між мотивувальною основою (коренем слова) та афіксом, адже його значення «завжди визначається за допомогою 
посилання на значення первинної основи, а не через прямий опис відповідного предмета дійсності» [1, с. 14]. 

На думку О.С. Кубрякової [3], розподіл інформації у поверхневій структурі похідного слова підпорядковується пра-
вилам, адже частина інформації є імплікованою, а тому інколи необхідно здогадатися, що саме імплікується під реально 
представленою складовою (коренем чи афіксом) похідного слова. Від семантичних факторів залежить можливість поєд-
нання компонентів похідного слова, яке умотивовується семантично і структурно. Ці компоненти обов’язково впливають 
один на одного та підпорядковуються певним граматичним правилам. Зауважимо, що процеси зміни слова у функційній 
парадигмі, зазвичай, не призводять до значних відмінностей між твірною та похідною формами, у той час як у словотвір-
ній парадигмі вони характеризуються значними змінами. 

Словотвірною основою може виступати просте або похідне мотивувальне слово чи словосполучення, тоді як словотвір-
ний формант втілює сукупність формальних ознак, що відрізняють похідне слово від мотивувального. Основним завданням 
аналізу є визначення мотивувальних основ, їхніх семантичних і формальних відношень з похідними та дослідження осно-
вних словотвірних моделей утворення нових слів, які розглядаються як сукупність словоформ, тобто окремих лексем. У 
цій праці було досліджено іменникові, дієслівні, прикметникові, прийменникові, прислівникові, вигукові та числівникові 
мотивувальні основи, які відрізняються різним ступенем продуктивності при творенні похідних ад’єктивних емосемізмів. 

Афіксальні похідні ад’єктивні одиниці на позначення емоцій людини містять ознаки, характерні для всієї системи по-
хідних одиниць, а також деякі специфічні риси. Словотвірна система мови є найвищим рівнем категоризації [2, с. 21], а 
тому вона детермінує певний набір словотвірних реалій, які співвідносяться між собою та мають певні параметри, що пе-
ребувають у безпосередній взаємодії. При дослідженні словотвірного аспекту функціонування ад’єктивних емосемізмів в 
англійськомовній картині світу за основу було обрано наступні критерії, розроблені відомим лінгвістом Г. Марчандом [7]:

1) кожна похідна основа передбачає мотивувальну основу;
2) похідна основа повинна співвідноситися з мотивувальною структурно та семантично;
3) відношення похідності між цими основами (похідною та мотивувальною) повинні бути типізовані за допомогою 

словотвірного ряду чи моделі (об’єднання слів, що характеризується ознаками похідності);
4) афіксальний словотвір в англійській мові базується, в основному, на бінарному поділі похідного слова на слово-

твірний афікс та мотивувальну основу, яка часто збігається з певною лексичною одиницею, що самостійно функціонує у 
цій мові.

Як умотивований знак похідне слово вимагає звернення до мотивуючої основи для пояснення його значення, адже 
прості слова, які є основою для формування лексикону, виконують роль базису для вивчення словотвірної номінації. При 
такому підході на першому плані є вивчення ролі словотвірної моделі як ядра словотвірної системи, адже, будучи склад-
ним структурно-семантичним утворенням, вона здатна відтворити усі зв’язки та відносини частин, що існують в її межах. 
При цьому формування значення похідного слова відбувається не тільки на основі семантики його складових, але й за ра-
хунок семантики самої словотвірної моделі, яка одночасно враховує і структуру, і значення окремих лексичних одиниць. 
Усі похідні слова як номінативні одиниці мають одну особливість: їхня семантика є настільки єдиною, що її надзвичайно 
важко передати аналітичними засобами. 

Як вторинна одиниця найменування похідне слово опирається на готові знаки мови та структурно вмотивовується 
ними, а тому визначення його значення не можна зводити до простої операції поєднання значень мотивувального слова 
і форманта, адже похідна одиниця демонструє специфічну смислову структуру, яка виявляє характер її зв’язку з позна-
чуваним предметом або явищем дійсності [4, с. 15–16].

Першочерговим завданням словотвірного аналізу похідних емотивних прикметників було визначення їхньої слово-
твірної співвіднесеності з мотивувальними основами, адже кожне похідне та мотивувальне слово є найближчими за струк-
турою та семантикою у межах ЛСП. Вагомим свідченням цього є те, що значення похідного слова завжди можна пояснити 
через посилання на значення мотивувального, тобто воно є, по суті, семантично вмотивоване ним. Таким чином, слово-
твірна співвіднесеність, яка, зазвичай, є типовою для певної групи слів, показує єдність формального та семантичного 
аспектів у структурі похідних емотивних прикметників. 

При словотвірному аналізі ад’єктивних емосемізмів було встановлено лексико-граматичний характер мотивувальних 
основ (іменники, дієслова, прикметники, прислівники, прийменники, вигуки, числівники), виокремлено їхні словотвірні 
форманти (афіксальні морфеми) та притаманні їм основні моделі словотвору (суфіксальна, префіксальна, префіксально-
суфіксальна, а також моделі утворення складних і складнопохідних слів).

Кожна похідна емотивна одиниця становить бінарну конструкцію, яка складається з двох елементів, причому роль 
форманта у ній є досить вагомою – саме за його допомогою утворюється нове слово. Проте необхідно зазначити, що 
словотвірні афікси, які відіграють роль формантів при утворенні нових ад’єктивних емосемізмів, повинні розглядатися 
окремо від формоутворювальних афіксів, основним завданням яких є не словотвір, а власне відображення форми слова. 

Важливим етапом словотвірного аналізу є встановлення семантичних відношень мотивувального та похідного слів і 
визначення їхнього словотвірного значення. Отже, смислові відношення між компонентами структури похідного емотив-
ного прикметника будуються наступним чином:

1) семантика мотивувального слова повністю зберігається та переходить в іншу частину мови (наприклад, compassion 
(n): a strong feeling of sympathy for people who are suffering – compassionate (adj): feeling or showing sympathy for people who 
are suffering) [6];

2) значення похідного слова уточнює значення мотивувального, не змінюючи при цьому його належності до певної 
частини мови (наприклад, sensitive (adj): easily offended or upset – hypersensitive (adj): very easily offened);

3) лексичне значення похідного повністю збігається зі значенням мотивувального слова чи словосполучення (напри-
клад, to feel good (idm): to feel happy, confident etc. – feel-good (adj): making you feel happy and pleased about life) [6]; 

4) похідне слово має принципово нове значення, яке повністю відрізняється від семантики мотивувальної одиниці (на-
приклад, blood (n): the red liquid that flows through the bodies of humans and animals – bloody (adj): a swear word that many 
people find offensive that is used to emphasize a comment or an angry statement) [6].
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Таким чином, за допомогою словотвірного аналізу було визначено словотвірний потенціал ад’єктивних емотивних 
одиниць, що активно функціонують в анлійськомовній картині світу, та відображено семантичні відношення між вихід-
ними та отриманими елементами.

Проведене дослідження робить певний внесок у розробку теорії емотиології в лінгвістиці та аналізу емотивних при-
кметників в теорії словотвору. Перспективи використання та подальшого дослідження цієї тематики полягають у глибин-
ному аналізі внутрішньої структури англійських емотивних ад’єктивів та вивченні їх основних словотвірних особливостей.  
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ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СИМВОЛУ ЯК НАЙБІЛЬШ СКЛАДНОГО ЗНАКУ

Стаття присвячена актуальному питанню співвідношення поняття «символ» та поняття «знак» у сучасних 
лінгвістичних дослідженнях. З’ясовано зміст зазначених понять, визначено їх основні ознаки. На основі проведених 
досліджень вітчизняних та зарубіжних мовознавців встановлено їх схожості та відмінності. Акцентовано увагу 
на тому, що поняття «символ» має більш складний характер ніж поняття «знак», тому не можна говорити про їх 
тотожність. 

Ключові слова: символ, знак, культура, семіотика, конвенціональність.

the iNterpretatiON Of the terM SyMBOl aS MOSt cOMplicated SigN
The article is dedicated to urgent question of correlation of the term «symbol» and the term «sign» in modern scientific 

researches in the area of semiotics, linguistic semiotics, linguistics, culture science, linguistic culture science, philosophy. The 
aim of our research is analysis of these terms, defining its main characteristics, and also finding out its similarities and differ-
ences. The matter of the term «symbol» and the term «sign» was found out and its main characteristics were defined based on 
conducted research. Its similarities and differences were determined based on researches conducted by domestic and foreign 
linguists. It is pointed in our investigation that symbol and sign have a lot of differences. As a result of our research it was 
discovered that symbol is connected with non-material world of senses and it is also characterized by indefinite character and 
the ability connecting people into one ethno-culture. We paid our attention to the fact that the term «symbol» has more com-
plicated character, that the term «sign», that is why it is impossible to talk about its identity. The material which was analyzed 
in this article promotes synthesizing and systematization information about opening the term «symbol». All results of this ex-
ploring can be used for the purpose of prevention contextual mixing in usage analyzed terms in modern linguistic researches.

Key words: symbol, sign, culture, semiotics, conventionality. 

ТОЛКОВАНИЕ ПОНЯТИЯ СИМВОЛ КАК НАИБОЛЕЕ СЛОЖНОГО ЗНАКА
Статья посвящена актуальному вопросу соотношения понятия «символ» и понятия «знак» в современных лин-

гвистических исследованиях. В статье выяснено содержание указанных понятий, и определены их основные при-
знаки. На основе проведенных исследований отечественных и зарубежных лингвистов установлены их подобия и 
различия. Внимание акцентировано та том, что понятие «символ» имеет более сложный характер, чем понятие 
«знак», поэтому нельзя говорить об их тождестве. 

Ключевые слова: символ, знак, культура, семиотика, конвенциональность.

В енциклопедії з культурології знак визначається як матеріальний об’єкт, який виступає у комунікативному або тран-
сляційному процесі аналогом іншого об’єкта (предмета, властивості, явища, поняття, дії), який його замінює. Знак є осно-
вним засобом культури, за допомогою якого здійснюється фіксація та оцінка індивідуальної та загальнозначущої інфор-
мації про людину та світ, спілкування індивідів і соціальних груп між собою. Крім цього зазначається, що знак близько 
пов’язаний з такою більш складною формою фіксації культурно-значущої інформації, як символ [8, c. 221]. Отже, дане 
формулювання поняття «знаку» дає змогу говорити про більш складний характер поняття «символу».

Актуальність роботи пов’язана з антропологічною спрямованістю сучасного мовознавства та роллю символу в цьому 
процесі. Проблема співвідношення поняття «символ» та поняття «знак» до сьогодні залишається актуальним для до-
слідження. Наукові праці, присвячені розв’язанню цієї проблеми, є підґрунтям для подальшого її студіювання. Остан-
нім часом вирішенням цього питання частіше займаються дослідники в області лінгвістики та філософії (Е. М. Спірова,  
В. С. Март’янов, Л. Л. Колеснікова, А. Соломонік, А. О. Романовская, Е. Ю. Харітонова та ін.). Наприклад, дослідниця  
Л. Л. Колеснікова розглядає основні підходи до аналізу словесного символу як лінгвістичного феномен. Дослідники  
В. С. Март’янов та А. Б. Соломонік роблять спробу описати різницю між символом та знаком, а мовознавець  
О. Ю. Харітонова співвідносить символ ще з такими поняттями як метафора, образ, архетип, алегорія та емблема. Лінгвіст  
А. О. Романовская у своїй роботі зауважує, що останні пошуки дослідників пов’язані з описом онтологічної природи 
функцій символу. Пропонуємо провести власну мовознавчу розвідку для того, щоб попередити контекстуальне поплу-
тання зазначених понять у подальших лінгвістичних дослідженнях. Тому метою праці є саме аналіз понять «символ» та 
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«знак», визначення їх основних ознак, а також виявлення їх схожостей та відмінностей. Наукова новизна статті зумов-
лена змістом поставленого завдання та тактикою його розв’язання. Загальнонаукове значення статті визначається тим, 
що залучений до аналізу матеріал сприяє узагальненню та систематизації інформації щодо розкриття поняття символу.

У кінці ХІХ – початку ХХ століття у працях американських філософів Ч. Пірса та Ч. Морріса, а також швейцарського 
лінгвіста Ф. де Соссюра були сформульовані основні принципи семіотики, яка пізніше стала окремою наукою. Основним 
поняттям семіотики виступає знак. У семіотиці всі знаки поділяються на мовні та позамовні. У статті нас цікавлять поза-
мовні знаки. Чарльз Пірс виділяє три види позамовних знаків : 1) ікони – це знаки, які виконують функцію передачі ідей і 
репрезентують речі, тобто їх імітують. Прикладами таких знаків є фотографії, картини, копії документів, відображення у 
дзеркалі тощо; 2) індекси – це знаки, які фізично пов’язані з позначуваними предметами. Наприклад, дим є знаком вогню, 
крадіжка автомобіля є знаком злочину тощо; 3) символи – це загальні знаки, які асоціюються з їх значеннями на основі 
звички, тобто вони не зв’язані фізично з об’єктами. За Ч.Пірсом, будь-яке слово – «пташка», «весілля», «давати» – може 
виступати символом. Він застосовується до усього, що може реалізувати ідею, пов’язану зі словом. Але не ідентифікує ці 
речі, а тільки дає нам можливість уявити ці речі і асоціювати з ними слово [14, с. 89–93]. Згідно Ч.Пірсу, знак не функці-
онує як знак до тих пір, поки не усвідомлюється як такий, тобто він повинен бути інтерпретований [7]. Знак, за Ч.Пірсом, 
пов’язує три складових, тобто має вигляд тріади, а саме : знак у вузькому значенні, об’єкт, до якого направляє знак, та 
інтерпретанта [13, с. 9]. Отже, знак є деяким А, яке позначає певний факт чи об’єкт В, для певної інтерпретуючої думки 
С [19, Т. 1, с. 346)]. Що стосується символу, то американський вчений розуміє його як конвенціональний знак, або знак, 
який залежить від звички (набутої чи природженої). Символ не може вказувати на єдину річ, він позначає вид речі і сам 
виступає видом. Його значення постійно зростає. З’явившись одного разу, символ розповсюджується серед людей та іс-
нує у їх пам’яті [14, с. 94]. Через це, як зазначає Ю.М. Лотман, можна говорити про те, що конвенційний характер знака 
пов’язує його з культурою синхронічно, тобто він виникає та існує в межах певної структури, яка об’єднує людей, які 
живуть в однаковий час. Символ, в свою чергу, має діахронічний зв’язок, адже він може виникнути в минулому і піти у 
майбутнє [9, с. 213].

Протиставлення знаку та символу ми спостерігаємо у одного з основоположників лінгвосеміотики Ф. де Соссюра. 
Згідно Ф. де Соссюра, знак має дві сторони. Перша сторона полягає в тому, що знак матеріальний та має план вираження 
(позначувальне). Друга сторона знаку є планом змісту (позначуване), тому що він є носієм нематеріального значення. 
Швейцарський лінгвіст зазначав, що зв’язок між позначувальним та позначуваним є довільним, тобто не виникає природ-
ного зв’язку. Символ, на відміну віз знака, є не зовсім довільним, адже він вказує на певний природній зв’язок. Наприклад, 
терези можуть символізувати справедливість, тому що вони містять ідею рівноваги, а віз – не може [17, с. 335]. 

Важливі характерні риси знаку та символу знаходимо у Н.Д. Арутюнової, яка зазначає, що вони відносяться до різних 
сфер життя та до різних типів діяльності. Так, знаки потребують розуміння, адже за допомогою них регулюють дорожній, 
водний та повітряний шлях. Символи вимагають інтерпретації у зв’язку з тим, що вони ведуть по дорогах життя. Н.Д. 
Арутюнова констатує, що знаки повинні бути ще і конкретними, інакше інструкція, яку вони містять може бути не вико-
наною. Згідно Н.Д. Арутюнової, знаки конвенціоналізуються, а символи канонізуються. Крім цього, дослідниця зазначає, 
що символ завжди знаходиться над людиною, тобто визначає програму дій та створює модель поведінки. На відміну від 
цього, знак слугує людині певним засобом комунікації та регулювання практичних дій. Знак, за Н.Д. Арутюновою, є пев-
ною зброєю, яку можна використати з якоюсь метою, оскільки йому підпорядковуються та його дотримуються. Символ 
рідко входить до семіотичної системи, тому він не комунікативний та не має адресату. Тому можна говорити про те, що 
символ знаходиться ближче до мислення, а знак – до спілкування [2, с. 342–344].

Лінгвіст В.А. Маслова звертає увагу на те, що символ має знакову природу, тому йому притаманні всі властивості 
знака, але є ще і специфічні. Як зазначає дослідниця, однією з властивостей символу є його умотивованість, яка встанов-
люється між конкретними та абстрактними елементами символічного змісту. На відміну від цього, зв’язок між позначу-
вальним та позначуваним у знака є довільним та конвенціональним [12, с. 99]. 

Спеціаліст у області лінгвокультурології Н.Ф. Олефіренко констатує, що знак дає можливість людині проникнути у 
предметний світ значень, а символ – у непредметний світ смислових відношень. Завдяки символам нашому пізнанню на-
дається можливість пізнати ті глибинні смисли, які об’єднують людей у єдину етнокультурну спілку [1, с. 189]. 

Ізраїльський філолог та семіотик А.Б. Соломонік звертає увагу на ще одну характерну особливість знаку та символу. 
За його словами, зазначені поняття мають різний ступінь розповсюдження. Будь-який знак прагне розширити свою ауди-
торію. Чим більша кількість людей буде знати та використовувати важливі знакові системи, тим краще буде організоване 
наше життя. Символ, в свою чергу, розповсюджується лише серед тієї соціальної групи, для якої він важливий. За межами 
даної групи символи не повинні діяти, адже вони для творення стереотипів, за якими існує та розвивається соціальний 
організм [16].

Важлива різниця між знаком та символом була помічена американським письменником Уолкером Персі, який конста-
тував, що знак є тим, що спрямовує нашу увагу до чогось іншого. На відміну від цього, символ не направляє увагу взагалі 
ні на що, він має на увазі щось інше [6].

У своїй праці «Символ та свідомість» дослідники М.К. Мамардашвілі та А. М. П’ятигорський називають символами 
найбільш складні знаки. На думку філософів, символ пов’язаний з реалізацією духовних можливостей людини [10, с. 99].

Крім вище зазначених особливостей суміжних понять, нами були досліджені лінгвістичні словники різних авторів. 
Незважаючи на те, що знак є основним поняттям науки семіотики, більшість словників лінгвістичних термінів (серед 
авторів – О. О. Селіванова, Є. В. Кротевич, Д. Е. Розенталь, В. В. Жайворонок та ін.) не дають йому визначення. У лінг-
вістичному словнику празької школи Й. Вахека знак виступає соціальним явищем, яке слугує посередником між членами 
одного колективу и може бути зрозумілим тільки на основі всієї системи значень, спільної для цього колективу [4, с. 68]. 
За словником лінгвістичних термінів Ж. Марузо, поняття знак зазвичай використовують для позначення видимого проце-
су передачі думки [11, с. 111]. У словнику американської лінгвістичної термінології Е. Хемпа зазначається, що основними 
властивостями знаку є довільність та системність [18, с. 78]. 

Поняття символ, в свою чергу, також можна знайти не в усіх словниках лінгвістичних термінів. Такі автори як  
В. І. Зевако, Ж. Марузо, Д. Е. Розенталь, В. Н. Ярцева не дають визначення цьому поняттю. У словнику лінгвістичних 
термінів О. С. Ахманової, символ визначаться знаком, чий зв’язок з даним референтом є мотивованим [3, с. 404]. У лінг-
вістичній енциклопедії О.О. Селіванової зазначено, що символ характеризується інтенційністю, образністю, мотивованіс-
тю, дейктичністю, імперативністю, психологічністю. Дослідниця констатує, що смисл символу не можна розшифрувати 
простим зусиллям розуму, він існує в колективній свідомості певної культурної групи в готовому вигляді [15, с. 536]. 
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Словник-довідник В. В. Жайворонка зазначає, що на створення символів впливає оточення та щоб знати і розуміти істо-
рію та культурне життя того чи іншого народу, треба знати та розуміти його символи [5, с. 537].

Спираючись на результати проведеного дослідження ми пропонуємо відобразити основні відмінні риси суміжних по-
нять у вигляді таблиці.

Таблиця 1
Символ та знак : відмінні риси

СИМВОЛ ЗНАК
1 Невизначеність, умотивованість, канонічність Чіткість, конкретність, довільність, конвенціональність 
2 Репрезентація об’єктів, подій чи ідей Інформативність, комунікативність
3 Потребує інтерпретації Потребує розуміння
4 Має на увазі щось інше Спрямовує увагу на щось інше
5 Діахронічний зв’язок культури Синхронічний зв’язок культури
6 Пов’язує з непредметним світом смислів Пов’язує з предметним світом значень

7 Визначає програму дій, створює модель поведінки, 
об’єднує людей в одну етнокультурну спілку Регулює практичні дії

Наведена таблиця дає можливість констатувати, що символ та знак мають багато відмінностей, тому не можна говори-
ти про тотожність даних понять. Завдяки проведеному аналізу ми отримали змогу з’ясувати основні характеристики по-
няття «символ» та поняття «знак», а також встановити їх схожості та відмінності. В результаті проведеного дослідження 
можна констатувати, що символ є більш складним поняттям ніж знак. Це пов’язано з такими його рисами як невизначений 
характер, зв’язок з непредметним світом смислів та здатністю об’єднувати людей в єдину етнокультуру. Результати про-
веденої розвідки можуть бути використані для попередження контекстуального поплутання використання проаналізова-
них понять у сучасних лінгвістичних досліджень.
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КОГНІТИВНА СТРУКТУРА АУДІАЛЬНИХ ПОРІВНЯНЬ

У статті проаналізовано структуру порівнянь зі звуковим компонентом. Виявлено типові й нетипові моделі 
аудіальних порівнянь. Установлено систему об’єктів та еталонів аудіальних порівнянь на матеріалі творів Гр. Тю-
тюнника, І. Франка, Вл. Шевчука. 

Ключові слова: порівняння, порівняння зі звуковим компонентом, когнітивна структура порівняння, моделі по-
рівнянь зі звуковим компонентом. 

Structure Of cOMpariSONS With the SOuNd cOMpONeNt
In the Ukrainian linguistics, there are still not enough researches in which it would be carried out the structural-semantic 

description of art comparisons and their semantical-grammatical models were investigated, dictionaries of art comparisons, 
dictionaries of comparisons of a certain era haven’t been yet concluded. It has caused the objective of the article, that consists 
in the establishment of a semantic typology of comparisons with the sound component based on the material of the prosaic art 
text and creation of a complex model of comparison.
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 The problem of semantical-grammatical modeling of art comparisons with the sound component is analyzed in the 
article. The typical and atypical models of audio comparisons are defined. The system of objects and standards of audio com-
parisons, as exemplified in the works of H. Tuytuynnyk, I. Franko. V. Shevchuk are established.

Research results:
1) the sound phenomena are active components of the structure of the prosaic text; 2) low frequency of using of the «sound 

is not a sound» model demonstrates that right-hand components of comparisons don’t go beyond sound analogies; 3) the 
basis of the system of objects of sound comparisons are the sounds, made by the person; 4) except a human voice, the system 
of objects of comparison is explicated (we give behind recession of a quantitative index) sounds of objects of fauna (animals, 
birds, insects), sounds of objects of inanimate nature, sounds of artifacts; 5) the material demonstrates the general anthro-
pomorphous orientation of language creativity and speech activity and that way, that the voice of the person correlates with 
a long number of sound standards of comparison; 6) system of standards of sound comparisons created by (we give behind 
recession of a quantitative index) the voices of people, voices of objects of fauna, sounds of inanimate nature; sounds of arti-
facts, abstract concepts; 7) the typical, for an audio comparison was a «voice of the person – a voice of object of fauna» model.

Key words: comparison, audio comparison, cognitive structure of comparison, models of comparisons with the sound 
component.

КОГНИТИВНАЯ СТРУКТУРА АУДИАЛЬНЫХ СРАВНЕНИЙ
В работе сделана попытка проанализировать структуру сравнений с аудиальным компонентом. Определены 

типичные и нетипичные модели аудиальных сравнений. Установлена система объектов и эталонов аудиальных 
сравнений на материале произведений Гр. Тютюнныка, И. Франка, Вл. Шевчука.

Ключевые слова: сравнение, аудиальное сравнение, когнитивная структура сравнения, модели сравнений с ауди-
альным компонентом. 

Порівняння є одним із традиційних, активно апробованих у мовознавстві засобів, що вивчається в структурно-грама-
тичному (М. Заоборна, Л. Козловська, І. Кучеренко, Л. Прокопчук), системно-образному (І. Ковальчук), прагматичному 
(Л. М’яснянкіна, А. Романченко), функціонально-семантичному (Н. Шаповалова, О. Щепка) та багатьох інших аспектах. 
В останні десятиліття зріс інтерес до когнітивних аспектів порівняльної діяльності, що визнається однією з констант піз-
навального процесу. Лінгвісти осмислюють і синкретизують логічні і психологічні аспекти порівняльного акту (О. Гри-
пас), порівняльний зворот є плідним матеріалом для дослідження когнітивних ознак, якими сформовано зміст провідних 
концептів української мови (К. Мізін, О. Левченко, Т. Павлюк). Відтак очевидними є процеси розширення аналітичних 
овидів теорії порівняння і її міждисциплінарне спрямування. 

Нині переважають узагальнені моделі аналізу порівнянь, що, безперечно, є основоположними і максимально достовір-
ними з огляду на величезну кількість опрацьованого матеріалу і глибину проведеної роботи (Ю. Маковецька-Гудзь, Л. Го-
лоюх, Т. Павлюк та ін.). Безсумнівна результативність такої методики супроводжується певними аспектами, пов’язаними 
з акцентуванням номінативної площини порівнянь, зокрема, увагу дослідників привертають в основному порівняння як 
статичні структури, специфіка ж процесів, зумовлених існуванням ситуативних [2, с. 12], динамічних порівняльних ситуа-
цій, заґрунтованих у зіставленні окремих цілісних картин буття, рухової, звукової, фізичної активності тощо, залишається 
ще недостатньо виявленою. Серед проблемних, на нашу думку, тематичних груп порівняльних конструкцій високоінфор-
мативними є порівняння, утворені на зіставленні звукових явищ, тому метою статті є встановлення моделей порівнянь 
зі звуковим компонентом. Мета статті зумовлює розв’язання окремих завдань: виявити систему об’єктів порівняльних 
конструкцій, установити систему еталонів порівняльних конструкцій, визначити типові і нетипові моделі порівняльних 
аудіальних конструкцій. Матеріалом для аналізу послугували прозові твори Гр. Тютюнника, І. Франка, Вл. Шевчука. 

Порівняння як мовна конструкція відображає один із способів осмислення людиною макрокосму і об’єктивує цей 
процес у логічних формах об’єкта порівняння (те, що порівнюють), еталона порівняння (те, з чим порівнюють) і основи 
порівняння (ознаки або системи ознак, за якими відбувається порівняння). Наріжним каменем синоптичної архітектури 
порівнянь виступає семантико-граматична приналежність об’єктів зіставлення до певного семантичного поля. У результа-
ті різнобічного аналізу було установлено ієрархію концептів, відображених у масиві порівнянь, та спільні для людського 
соціуму вершинні поняттєві сфери – «Людина», «Природа», «Суспільство», «Абстрактні поняття», що отримують конкре-
тизацію у видових варіантах «Доросла людина», «Жінка», «Дитина», «Тварини», «Рослини» тощо [3, с. 210]. У результаті 
структурної взаємодії певних конкретних об’єктів, приналежних до семантичних груп, формуються основні моделі, які 
рефлектують процес зіставлення у формі закономірностей: «людина – людина», «людина – тварина», «людина – приро-
да», «людина – предмет», «явище природи – явище природи» та багато інших (75 за результатом аналізу Ю. Маковецької 
[3, с. 210]), що можуть подрібнюватися залежно від семантичного наповнення компонентів порівняльного акту. 

Порівняти можна будь-які два предмети, але тільки тоді, коли їм властива якась спільна ознака або ознаки. Класифіка-
цію звукових явищ заґрунтовано в процесах їх об’єктивації і уречевлення, тому загальна модель семантичного поєднання 
компонентів порівняння потребує кореляції відповідно до семантики звукових мовних об’єктивацій. Специфіка звукового 
процесу зумовлює актуалізацію в ролі опорного компонента модельної архітектоніки критерій «джерело звучання», за 
яким виділяють: 1) людські звуки; 2) звуки живої природи (тварин, птахів); 3) звуки неживої природи й артефактів [1, с. 
17]. Л. І. Мяснянкіна [4, с. 12] оперує такими «семантичними типами» в царині звуків як «звук – звук», «звук – предмет», 
«звук – явище природи», «звук – тварина», «звук – орографія», «звук – вогонь», «звук – запах». Загалом погоджуючись з 
загальними висновками авторки, все ж зауважимо, що аналізований нами матеріал дає підстави певним чином модифіку-
вати моделі звукового порівняння. 

Відповідно до критерію «джерело походження», що використовується як засадничий компонент структурування по-
рівняльної моделі, розрізняємо: 1) людські голоси; 2) голоси об’єктів живої природи (тварин, птахів, комах, земноводних); 
3) звуки об’єктів неживої природи; 4) звуки артефактів; 5) абстрактні звукові явища.

Звукова палітра в системі компаративних конструкцій надзвичайно широка, проте модифікаційно її компоненти утво-
рюють два розряди. У першому з них зіставлено звукові явища, що утворюють загальну модель «звуки – звуки». У друго-
му звукові явища ототожнено з явищами іншого виду, що дає підстави для виділення моделей «звуки – не звуки» і «не 
звуки – звуки». 

Кількісний аналіз свідчить про абсолютну перевагу порівнянь першого розряду, серед яких виділяємо часткові моделі:
1) «голос людини – голос об’єкта фауни». Основним об’єктом порівняння звукового вияву є звук, об’єктивований як 

цілісний якісний процес або певна якісна ознака звукового явища. Еталонами порівнянь в основному виступають звуки 
диких тварин, птахів, зокрема: вовка: А коли це сталося, паньматка в розпачі кинулася до ґанка і, звівши лице до неба, за-
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вила, як вовчиця, пересипаючи доладно те виття зойками, стогонами, прихлипами та іншими традиційними прикрасами 
сільських голосінь [10]. Зрідка люди починають бути подібними у способі вимови, характері голосу (а відтак і характеру 
взагалі) на домашніх тварин, зокрема, на собаку: Не ставало повітря, тож розтулив рота і хекав, як загнаний пес [7]; 
коня: Вони притихли, доки він проїхав, а потім з гиканням та іржанням понеслися по дорозі, вибасовуючи та прикевкую-
чи, як справжні жеребчики [5]; вола: На світанку Інокентій, пригнавши на Беєву гору пасти биків, побачив молоду пару, 
що спала в копиці; довго стояв, сопучи, як віл біля води [5] тощо. 

Здавна добре відомими для людей були птахи, особливо ті, які живуть близько до людської оселі, чимось значимі для 
людини, зокрема: птах загалом: – На! – сказало коротко й засміялося, а швидше зацвірінчало, мов пташка [7]; галка: 
Діти у гру якусь гралися, кричали, наче галченята, – всі ошатно вдягнені, і ні в кого не скимліла знічено душа [9]; гусак, 
орел, шуліка: На те чорний вершник на чорному коні чи заґелґотав, як гусак, чи заквичав, мов хижий птах, орел чи шу-
ліка [10]; ворона тощо.

Зрідка голос людини порівнюється зі звуками, що видають земноводні та комахи: – Воно то відкрилося, – тонко 
сюрлюкнула, як жаба, Гапка [10], Сон про неї був простіший: їй приснилося, що вже почався учбовий рік і вона стоїть у 
гудливому, як вулик, класі [7]. 

При зіставленні голосу людини і тварини може актуалізуватися якісна характеристика голосу людини: Стара сьогодні 
прокинулась удосвіта, і ще тільки Галя надягала на себе ясно синє плаття, коли в глибині дому пролунав різкий, гор-
танний, як погук ворони, крик [7]. Частою в художніх творах експліковано варіант указаної моделі, коли голос людини 
зіставляється не із звичним, усім добре відомим голосом тварини, а зі звуками, які тварина видає в певній, нетривіальній 
ситуації: Він аж скрикнув, як звір, що викликає ворога на герць [7], Сень поквапно сягнув до неї і почав винімати порядно 
поскладані пачки банкнотів. В тій хвилі з грудей Іцка перший раз видобувся якийсь глухий, глибокий звук, мов посліднє 
стогнання підрізаного вола [6]; 

2) «голос людини – голос людини в певній ситуації»: Я закричав, як кричать катовані, і від того крику посипалося 
з дубів засохле листя [9], Там чути: десь в шинку ріпники хриплими голосами пісні доспівують, там знов пси гавкають, 
з-під Діла, від церкви долітає, мов зойк конаючого, сторожеве «острожне з огнем!»... [6], Мелеш ти, Панасе, як з бле-
коти вискочив, – подав свій голос Охрім [5]. 

До цієї ж моделі відносимо зіставлення результатів звукової діяльності за типом звучання, зокрема, за силою голосу: 
Ішов той голос приглушено, мов шепіт, але вона його розуміла [7]; за дзвінкістю / глухістю: Добре, – глухо, як з погреба, ві-
дізвався Джмелик [5]; віддаленістю джерела звучання: Йому причулися далекі, як відлуння, голоси, спів хору, урочисті слова 
відправи, і він пильно до того прислухався [8]; тембром і характером вимови: За хвилю він уже біг підтюпцем, важко буха-
ючи чобітьми, з грудей йому виривався сипкий віддих, як хрип, рот його був розкритий, а очі широко розплющені [7] тощо; 

 3) «голос людини – звуки артефактів»: Цей крик був – як зойк розбитого у порожньому місті скла: по тому застог-
нав, як стогнуть сходи під ногами заблуклих, – хотів жити! [8], То це ти, лайдаку, – зарипів він, як мажа, – замість 
робити десь шаландаєшся?! [5];

 4) «голос людини – звуки об’єкта неживої природи»: Тоді й пошелестіли його слова, ніби він став деревом, а вітер 
заворушив його листя [8]; 

5) «голос об’єкта фауни» – голос людини»:...Перепели хававкали то там, то там, перекликаючись один з одним, як 
бадьористі, несплячі сторожі; одноманітно, безугавно, рипучо кричав десь в улоговині деркач [5]; 

5) «голос об’єкта фауни – голос об’єкта фауни в іншій ситуації»: Десь надсадно, як на заріз, ревіло теля, очевидно, 
загубивши матку [5]; 

6) «голос об’єкта фауни – звук артефактів»: «Тікілі-тлінь! Цюрінь-цюрінь! Куль-вулькуль!» – щебетала пташина, не 
надіючись собі лиха, коли Леон зближався. Тонкий, чистий спів щигля дзвенів у тихім воздусі, мов скло [6]; 

 7) «звук об’єкта неживої природи – звук об’єкта неживої природи»: І згадується Дорошеві. Ніч. Мороз. Сніг. Глухий, 
як осипи з піщаних барханів, шум сосен [5]; 

8) «звук об’єкта неживої природи – звук артефактів»: І ото зимою, якраз на водохреща, коли лунко, як постріли, 
тріщить від морозу лід, старі люди кажуть, що то розбійники ділять шапку і стугонять головами об кригу, через те 
вона і тріщить [5];

9) «звук артефактів – звук артефактів»: Ну, думали, пропала гармошка. А він висушив її, почаклував над нею, пошептав, 
помацав – і знову заспівала в його руках, як та сопілочка в пастушки рано-вранці на царині [5];

10) «звук артефактів – абстрактні звукові явища»: «Трінь-трінь, трінь-трінь!» – почулося в цей час і забриніло, від-
билося від ташанських плес, заляскало, затанцювало, заграло, як музика: «Дід Інокеша клепає коси, – усміхнувся Тимко. 
– Ач, як розходився» [5]; 

 11) «звук артефактів – звук об’єкта неживої природи»: А коли впорався і човен знову винесло на тихе, почув дзвіночки. 
Буцім хтось повісив їх над головою, і вони, ніжні й дзюркотливі, як та ж таки течія, забили йому голову солодким по-
хлюпуванням [7].

До другої групи належать порівняння, у яких звукова діяльність виступає кодом переосмислення не-звукових явищ. 
Вірогідність існування моделей «не звук – звук» і «звук – не звук» невисока, і це локалізує визначені моделі на маргінесах 
мовної діяльності, проте зрідка порівняння онтологічно незіставних явищ все ж зафіксовано в художній творчості. 

Специфікою моделі «звук – не звук» є певні обмеження її об’єктивації. Реалізація моделі відбувається тільки в тих ви-
падках, коли йдеться не про зіставлення цілісного звукового образу, як наприклад, голосу людини, голосу тварини тощо, а 
тільки при зіставленні якогось фрагменту цього образу або елемента ситуації. Під терміном «фрагмент звукового образу» 
маємо на увазі якісну характеристику звукового явища – висоту, дзвінкість, характеристику за кількістю учасників тощо. 
В аналізованих творах презентовано порівняльну характеристику звуків, власне, голосу людини, за способом вимови: – 
То ти йдеш чи не йдеш? – озвалася з глибини пітьми Явдоха, голос її був розтяглий, як напіврозтоплений клей карук, і 
солодкаво лінивий, ніби та пітьма, що її покривала, була теплою водою, і вона в тій пітьмі воді, ніжачись, купалася [10], 
Дивився у вічі святому Миколаєві, і швидкі, як іскри, слова, спалахували в моїй голові [8], Бов! – почув він раптом дзвінкий, 
наче задзвонило саме сонце в небі, звук [8]; за силою звуку: [Голос] Зовсім тихий, як порух змертвілих вуст, але вона 
почула його [7]. Акцентуація тиші, вказівка на відсутність звуків природно дозволяє оперувати еталонами позазвукової 
сфери: Глуха навколо безлюдь, тільки невгамовні жайворонки били в свої дзвінки, і тиша стояла первісна – тиша, як 
тканина блаватна [7]; Чоловіки пили з великих дзбанків, сидячи за дерев’яними столами серед майдану, і жінки, відри-
ваючись одна по одній від гурту, як кішки, підкрадалися до них [8]. Під елементом ситуації розуміємо виділення певного 
фрагмента звукового процесу, зокрема, швидкості розповсюдження результатів мовної діяльності: Аж до найдальших 
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хаток, до найтемніших закамарків доходили ті розмови, розбігалися на всі боки, мов огонь по сухій соломі [6]; прагма-
тичного ефекту: Господи, кождий голосок різав мя в саме серце, мов ніж острий... Я так і задубів з вухом, приложеним 
до стіни [6], Аж нараз, вже над раном, роздався страшний крик в канцелярії, тілько на одну хвилиночку, – але крик той 
поразив мя, мов грім, уколов, мов жало гадини [6] тощо.

Модель «не звук – звук» виявнює процеси індивідуального символьного сприйняття елементів світу і розширення 
можливостей типових закономірних векторів сприйняття шляхом уведення зіставно несумісних явищ, що належать до 
різних сфер знання: Очі її – зорі в небі, а волосся її – ніч, у якій спить криниця, вуста її і журавель біля криниці – жах її, 
вуха її – крик пугача… [7], Вже виразно чув, як натужно вгинаються під ногами приступні – чоловік, котрий спускався, 
йшов так само нерівне, як дзвонив [8]. 

Результати проведеної роботи дають підставу для кількох узагальнень: 1) звукові явища порівняно часто привертають 
увагу письменників як об’єкти порівнянь, тобто компоненти, що потребують конкретизації; 2) низька частота викорис-
тання моделі «звук – не звук» свідчить про те, що поза межі звукових аналогій правобічні компоненти порівнянь не ви-
ходять; 3) основою системи об’єктів звукових порівнянь є звуки, продуковані людиною; 4) окрім людського голосу, сис-
тему об’єктів порівняння експлікують (подаємо за спадом кількісного показника) голоси об’єктів фауни (тварин, птахів, 
комах), звуки об’єктів неживої природи, звуки артефактів; 5) матеріал засвідчує загальну антропоморфну спрямованість 
мовної творчості і мовної діяльності і тим способом, що голос людини корелює з найдовшою низкою звукових еталонів 
порівняння; 6) систему еталонів звукових порівнянь творять (подаємо за спадом кількісного показника) голоси людей, 
голоси об’єктів фауни, звуки неживої природи; звуки артефактів, абстрактні поняття; 7) типовою для аудіального зістав-
лення виявилась модель «голос людини – голос об’єкта фауни»; 8) у ролі функціонально значимого компонента творення 
порівняльного аудіального образу виступає характер ситуації. 

Перспективи роботи вбачаємо в подальшому поглибленому аналізі окремих тематичних груп порівнянь української 
мови й у розвитку компаративного аспекту на рівні мови окремих письменників. 
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ДІЄСЛІВНІСТЬ У ВИБУДОВУВАННІ АВТОРСЬКОГО СМИСЛУ ОДНОГО ІЗ БРИТАНСЬКИХ 
ТЕКСТІВ (В ОПОВІДАННІ ДЖ.ОРУЕЛЛА «ЯК Я СТРІЛЯВ У СЛОНА / SHOOTING AN ELEPHANT»)

Текст розглядається як комунікативний продукт-носій індивідуальної семантики свого творця. У дослідженому 
оповіданні визначаються у повному складі дієслівні форми як провідні для семантики англомовного тексту. Досяг-
нута панорама свідчить про випадок незвичайно активної «інфінітивності» під пером британського автора, який, 
загалом, не відрізняється прихильністю до такого письма. На семантичні можливості неозначеної форми нерідко 
зауважують англомовні функціональні граматисти, відповідні текстові смисли підтверджуються в проаналізова-
ному матеріалі супровідним використанням модальних дієслів, що своєю чергою нагнітають текстову атмосферу 
вимушеної «упевненості» та «рішучості».

Ключові слова: текст як комунікативна одиниця, дієслівні форми, семантика інфінітивності, авторські смисли, 
функціональна граматика.

THE VERBAL FORMS AND THE AUTHOR’S SEMANTICS IN A BRITISH TEXT (in George Orwell’s «Shooting 
an Elephant»)

The text is regarded as a communicative product and receptacle of the author’s individual semantics. English verbal 
forms are known to be decisive elements in the flow of content in a piece of writing. Therefore, their complete presence in the 
text is calculated. The general picture shows the unusually active infinitival function, but it is hardly the permanent feature 
of this author’s writing. English-speaking functional grammarians explain the semantic potential of infinitival usages. The 
amount of specific meaning from this verbal form in the studied text is supported by the range of modals’ usages that add to 
the impressive general atmosphere of intense tragic purposiveness and determination. The linguistic studies of the given text 
should be continued with regard the function of frequent Past Perfect forms that we expect add even more (with its definiteness 
and finality) to the textual semantics created by the former linguistic mechanisms. Eventually, having achieved the linguistic 
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verbal skeleton of the story (as a reliable tangible feature of the text), it is possible to consider the writer’s work according 
to the flows of the author’s semantics, that is point of view, voice, tone, diction, dynamics, stance and taste, whatever opens 
the deep layers of the story’s meaningfulness, shows the author’s hand, and reveals the presence of the author’s personality 
in his writing.

Key words: text as a communicative element, verbal forms, infinitival usages, author’s individual semantics, functional 
grammar.

ГЛАГОЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСКРЫТИЯ АВТОРСКОГО СМЫСЛА В ОДНОМ ИЗ БРИТАНСКИХ 
ТЕКСТОВ (в рассказе Дж.Оруэлла «Как я стрелял в слона / Shooting an Elephant»)

Текст рассматривается как коммуникативный продукт-носитель индивидуальной семантики своего творца. 
Поскольку глагольные лингвистические механизмы выполняют ведущую смысловую роль в английском тексте, то в 
проанализированном материале определен их полный состав. Достигнутая картина показывает случай необычно 
активной «инфинитивности» под пером британского писателя, который, в целом, не отличается стойким пред-
почтением этой формы. Cемантические возможности неопределенной формы, очерченные англоязычными функци-
ональными грамматистами, подтверждаются в изученном рассказе особым набором модальных глаголов, которые 
в свою очередь нагнетают текстовые смыслы вынужденной мрачной «уверенной решительности».

Ключевые слова: текст как коммуникативная единица, глагольные формы, семантика инфинитивности, ав-
торские смыслы, функциональная грамматика.

Постановка проблеми. Дослідження англомовних авторських текстів щодо їхніх унікальних авторських смислів та 
виявлення лінгвістичних форм, що роблять їх такими, просувають знання про текст у плині його комунікативної функції. 

Актуальність. Поточні дослідницькі зусилля націлено на розширення й поглиблення мовного каналу проникнення в 
зміст твору із тим, щоб з’ясувати не тільки унікальний текстовий смисловий здобуток, а також те, у чому полягає «автор-
ська рука» й перебування текстотворчої особистості поміж написаними рядками. 

Мету теперішньої публікації (яка через значний обсяг цього етапу дослідження, стає одною із трьох пов’язаних між 
собою) можна розуміти як зіставлення даних про вживання автором англійських інфінітивних і модальних форм в про-
аналізованому оповіданні, з одного боку, та, з іншого – відомостей про їхній смисловий потенціал за думкою англомовних 
функціональних граматистів. Така робота дає підґрунтя для подальших суджень про розглянутий текст в світлі традицій-
них канонів англійського письма та за 7 авторськими текстовими смисловими параметрами [1].

Викладення основного матеріалу. Кількість інфінітивних форм в оповіданні Дж. Оруелла «Як я стріляв у слона / 
Shooting an Elephant» [8] звертає на себе увагу. Неможна сказати, що прихильність цього письменника до такого грама-
тичного механізму є сталою прикметою його письма. В його іншому ретельно проаналізованому нами оповіданні «Кухня 
в готелі / The Hotel Kitchens» [1, c.775, 798, 731; 9] такої визначної ролі неозначеної дієслівності не помічається. Таку 
різницю легко побачити за загальною панорамою лінгвістичних механізмів дії та стану, окресленою для обох названих 
текстів на рис. 1. 

Так само ми не вільні стверджувати, що особливості письма Дж. Оруелла пов’язуються із якоюсь одною стороною 
рідної англійської граматики, натомість очікуємо його віртуозності із усім її розмаїттям у певному поєднанні. З почат-
кової школи розуміння і глибоке відчуття можливостей англійської мови вкарбувалися в його текстотворчій свідомості. 
Що не менш важливо, він працював пером із завзяттям, характерним для найславніших приватних навчальних закладів 
Британії (St. Cyprian’s and Eton) і не заперечував значення свого вишколу, хоча пережив багато страждань за такої науки. 
Він прямо-таки ненавидів свою вчительку рідного мовлення, для чого були підстави, проте не приховував відчайдушного 
текстотворчого сумління на її заняттях та гордощів, коли досягав успіхів у цьому і викликав посмішку цієї страшної пер-
шої наставниці з письма1 Mrs Wilkes, прозваної учнями Flip2 / Тумак (або Ляпас) [2, c. 34].

Про це в недавньому біографічному дослідженні говориться: «As a high-flyer, after three years of Latin and one of Greek, 
he was put into a scholarship class for special coaching in Classics The teaching, he wrote, was intensive...‘Boys were crammed 
with learning as cynically as a goose is crammed for Christmas’...However Flip did shine as an English teacher and probably 
influenced him more than he admitted. Her more admiring pupils recalled her great insistence on simplicity and clarity in prose, the 

1 В юнацтві в Ітоні авторитетами з письма для нього були письменник Хакслі та директор, теж неабиякий майстер пера, що 
прославився оповіданнями про привиди [2]. 

2 Flip is to fillip or flick person’s ear, cheek, etc.
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very qualities George Orwell later sought to emulate, and he had to admit that in certain ways she encouraged him. ‘I was always 
tremendously proud when I succeeded in making Flip laugh. I have even, at her command, written vers d’occasion, comic verses to 
celebrate memorable events in the life of the school’ (‘Such, Such Were the Joys’– ‘The Complete Works of George Orwell’, t.19, 
1999. – pp. 370). On one occasion he was favoured by being allowed into her library and there discovered Thackeray’s Vanity 
Fair, so something of her literary taste did communicate to him. However, her inspired teaching was often marred by an instinct 
to browbeat. One of her methods of spurring on scholarship boys was to pull their hair» [2, c. 34].

За чистого та прозорого письма / «prose like a window pane», в цілому властивого для Дж. Оруелла, інфінітивних вжи-
вань в «Як я стріляв у слона / Shooting an Elephant» чимало (рис. 2, 4). Оскільки у тексті зрілого письменника традиційного 
британського гатунку випадкових явищ не буває [1], то ми гіпотетично припускаємо, що фактичне накопичення «дієс-
лівної неозначеності» породжене особливими текстотворчими зусиллями і врешті має призвести до очікуваного творцем 
семантичного ефекту.

Англомовні функціональні граматисти, зокрема М. Селсе-Мерсія та Д. Ларсен-Фримен / M.Celce-Murcia and D Larsen-
Freeman [3], визнають за граматичними категоріями більш-менше сприяння певній текстовій семантиці, що за багатства 
відповідних форм у якомусь матеріалі може набирати чималої сили. За їхніми спостереженням, англійська неозначена 
дієслівна форма, «by nature tenseless» [3, c. 661], несе смислові відтінки близькі до ретельного чи рішучого ствердження 
правди / «elaborate speaker endorsement of the truth value» [3, c. 654]. Інфінітивність також навіює думку про упевненість 
текстотворця у своїх думках чи почуттях / «presumably most certain about their mental states», підкреслює незалежність 
дії / «capacity for independent action on part of the subject» [3, c. 652], здатність мовця приборкувати ситуацію «control, 
determination» [3, c. 637]. Семантичні відтінки інфінітивної «упевненості та рішучості» легко фразеологічно поєднуються 
у із «дієсловами тиску» / «manipulative verbs that take infinitival complements» [3, с. 647]. Водночас дієслівна неозначеність 
навряд чи несе привабливу живість дійсного розгортання активності / «(infinitive is) not vivid, not ongoing» [3, с. 651], вона 
більшою мірою прокреслює безсумнівний прогноз чогось ще нездійсненного / «encodes future unfulfilled projections» [3, 
с. 651]. Отже інфінітивність семантично обіцяє замало живописної приємності, але достатньо сили, рішучості та правди.

Інший англомовний граматист А.Маклін / Alice Maclin показує напружені свідомо-цілеспрямовані інфінітивні смисли 
у порівнянні із можливостями «~ ing – forms»: « In general, the to-form shows purpose. The ~ ing-form is more general, more 
descriptive and less active» [6, c. 173]. Д. Крістал / David Crystal закріплює за інфінітивами смисли цілеспрямованості / 
«purposive meaning» [5, c. 45]. М. Свон / Michael Swan за ними відмічає навмисність чи обов’язок / «people’s purposes, 
reasons why they do things» [10, c. 326].

Крім того, лінгвістичне вживання носіїв активно залучає розмаїття англійських дієслів, які потребують після себе 
неозначеної форми / to-form іншого дієслова. Якщо зібрати разом такі – принаймні найуживаніші – перші дієслова, то не-
важко помітити, що вони стосуються змістів, коли одна особа якось активно впливає на іншу чи інших. До речі, завдяки 
таким смислам у власному викладанні англійської граматики ми пропонували студентам організувати у пам’яті ці дієсло-
ва, наприклад, в залежності від справи мовця а) із приємним партнером (agree to do; offer to do; promise to do; arrange to 
do; manage to do; afford to do; tend to do; strive to do; attempt to do) та з не зовсім приємним типом (refuse to do; threaten to 
do; fail to do; dare to do; demand to do; hesitate to do) [7, c. 108, 110]. 

Ще одна «впливова» об’єктна інфінітивна група дієслів вишиковується у послідовності нагнітання тиску, наприклад: 
«teach to do; enable to do; invite to do; tell to do; remind to do; persuade to do; warn to do; order to do; force to do» т.і. [7,  
c. 108, 110]. Отже за комунікативними звичками англомовних людей такі дієслова, і ми не наводимо їхнє велике розмаїття, 
стають сигналами потенційної інфінітивної «упевненості та рішучості», яка легко із ними поєднується.

Повертаючись до оповідання Дж. Оруелла «Як я стріляв у слона / Shooting an Elephant» та у зв’язку з переліченими 
дієсловами, що часто очікують інфінітива, особливо помітно використовується «seem» (12 разів: 9 – про слона; 2 – про 
місцевих; 1 – про оповідача, на рис. 3) та «get» (16 разів: 11 – про оповідача; 4 – про колоніальний світ; 1 – про слона, на 
рис. 3). Такі знахідки варто ретельно проаналізувати за 7 авторськими смисловими параметрами [1, c. 405–410; 654–926], 
оскільки останні здатні вичерпно висвітити потребу письменника у таких мовних засобах.

Із 109 випадків вживання інфінітива (рис.2) в оповіданні Дж. Оруелла «Як я стріляв у слона / Shooting an Elephant» 
[8] – 42 рази неозначена дієслівна форма супроводжувала модальне дієслово. У цьому, пропорційно враховуючи обсяг на-
званого твору із раніш нами дослідженим «Кухня в готелі / The Hotel Kitchens» [9], загальна картина потреби письменника 



229Серія «Філологічна». Випуск 62

в англійській модальності приблизно чисельно зберігається (рис.1). Щодо самих модальних дієслів, то за тим, як вони 
розподілилися в змістах «про оповідача», «про місцевих мешканців», «про слона», та «матеріальне довкілля», схожості 
немає. Більш того, модальність «Як я стріляв у слона / Shooting an Elephant» [8] знаходить характерну гармонію з тією 
семантичною текстовою атмосферою, що накопичилась завдяки частій інфінітивності під пером текстотворця.

Отже, як ми щойно визначили за роботами англомовних функціональних граматистів, пишна інфінітивність (рис. 2, 
4) в рядках тексту здатна загалом привнести смисли «упевненості та рішучості». Знаменно, що відповідним руслом там 
же вкладаються модальні дієслова «рішучості» та «обов’язку», що особливо помітно у змістах «про оповідача» (18 мо-
дальних дієслів: «ought to» – 5 разів; «have/ has to» – 3 рази; «can/could » – 7 разів «would» – 1 раз; «dare» – 1 раз; «able to» 
– 1 раз; за яких навіть приємні своєю «можливістю» та «дозволом» дієслова «can / could», «able to», «would» приймають 
або заперечну форму несхвалення, або значення суворої критики очікуваних дій «would» [10, c. 631]). У цьому ж самому 
семантичному текстовому плині добре розуміється потреба автора в частому використанні «get / get to», що несе смисли 
«утруднення / some difficulty was involved» [3, c. 653; 10, c. 263, c. 266, c. 267].

В такій панорамі найчастіших інфінітивних форм (після 220 дієслів простого минулого – цілковито натурального в 
минулій оповіді) стає зрозумілою (рис. 3) робота «seem to» («nothing seems, except that which the mind admits to appear in 
any given form» [4, c. 617–618]), яке головним чином належить змістам «про слона», і в авторському письмі підкреслює 
близьку особисту причетність оповідача до «слонової трагедії» за якої у нього виникає багато причин сумніватися про 
доцільність звичних в тамтешньому світі силових рішень.

Висновки. Англійські мовні форми знову стали надійними матеріальними ознаками для міркувань про динаміку 
«недотичного» авторського смислу. Крім того, ми отримали ще одне свідчення щодо властивості різних лінгвістичних 
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механізмів злагоджено працювати заради певного текстового смислу, що наразі проявилося у вигляді багатої палітри 
інфінітивних вживань, в тому числі тих, що супроводжуються характерним набором модальних дієслів. Функціональний 
потенціал і перших, і других дає підстави судити про накопичення у тексті британського письменника смислів значної 
моральної сили, але остаточне судження про авторський смисл потребує з’ясування ще одного функціонально-граматич-
ного текстового явища дослідженого нами оповідання – супровідного зі згаданими мовними явищами – сплеску форм 
Past Perfect, який ми гіпотетично пов’язуємо з «безсумнівністю і остаточністю», які не суперечать текстовій атмосфері, 
нагніченій інфінітивом і модальністю. 

Перспективи. Надалі, спираючись на вирішальний лінгвістичний дієслівний «каркас», на якому автором збудовано 
дане оповідання, стане можливим оцінити текст за текстотворчими «поглядом», «голосом», «тоном», «дикцією», «динамі-
кою», «позицією» та «смаком» і відкрити його глибокі смислові підвалини, а разом із тим відчути перебування авторської 
особистості поміж написаними ним рядками. Незабаром сподіваємося проаналізувати декілька робіт одного англомовно-
го письменника із урахуванням характерного для них співвідношення граматичних форм та смислових рис, притаманних 
їхній спільній текстотворчій особистості.
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ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПІСЛЯ НІМЕЦЬКОЇ 

На основі аналізу сучасної літератури та з урахуванням специфіки навчання другої іноземної мови виділе-
но методичні принципи (принцип методичної доцільності врахування типу інтерференції, принцип використання 
контрастивності, принцип професійної спрямованості, принцип соціокультурної спрямованості навчання, принцип 
ситуативно-тематичної організації мовленнєвого матеріалу) відбору мовних та мовленнєвих явищ для навчання 
англійської мови після німецької.

Ключові слова: граматична компетентність, англійська мова, друга іноземна мова, рідна мова, граматичне 
явище, граматична інтерференція.

the priNcipleS Of the SelectiON Of educatiONal Material iN the prOceSS Of teachiNg 
eNgliSh graMMar after gerMaN

The article deals with the process of teaching English grammar after German future philologists. On the basis of the 
analysis of psychological, pedagogical, methodological and linguistic literature, it has been found that grammatical inter-
ference is a hidden internal mechanism of interaction between the languages which contact with other and this process has 
an adverse effect in the course of acquisition of the second foreign language system. The analysis of modern literature and 
specific learning second foreign language has been done. The methodological principles of selection of educational materials 
in the process of teaching English grammar after German future philologists is highlighted. There are the principle of method-
ological expediency of interference type, the principle of using contrastive methods, the principle of professional orientation, 
the principle of social and cultural orientation of teaching, the principle of situational-thematic organization of material. 

Special features of selection of educational material on teaching English grammar after Germany lies in the fact that 
students rely on existing common skills they have mastered in the process of studying the first foreign language and native 
language, and that can be transferred by them in process of studying the second foreign language.

Key words: grammatical competence, English, a second foreign language, native language, grammatical phenomenon 
grammatical interference.

ПРИНЦИПИ ОТБОРА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКИ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА ПОСЛЕ НЕМЕЦКОГО

На основе анализа современной литературы и с учетом специфики обучения второму иностранному языку вы-
делено методические принципы (принцип методической целесообразности учета типа интерференции, принцип 
использования контрастивности, принцип профессиональной направленности, принцип социокультурной направлен-
ности обучения, принцип ситуативно-тематической организации речевого материала) отбора языковых и речевых 
явлений для обучения английскому языку после немецкого.

Ключевые слова: грамматическая компетентность, английский язык, второй иностранный язык, родной язык, 
грамматическое явление, грамматическая интерференция.
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Ефективність навчання англійської мови після німецької значною мірою залежить від вирішення проблеми відбору 
навчальних матеріалів. Це означає, що відібрані матеріали мають сприяти розвитку та вдосконаленню вмінь, формуванню 
та вдосконаленню навичок, засвоєнню знань і розвитку комунікативних здібностей, необхідних для ефективного вирішен-
ня комунікативних завдань майбутніми філологами у процесі навчання другої іноземної мови. Дослідженням загальних 
проблем навчання другої іноземної мови у вищих і середніх навчальних закладах займалися А. Анісімову [1], Н. Баришні-
ков [2], І. Бім [3], Н. Гальскова [4], Б. Лапідус [7], А. Щепілова [10], E. Bialistok [12] та інші і довели, що процес навчання 
другої іноземної мови відрізняється певною мірою від навчання першої іноземної мови. Його особливість полягає у факті 
взаємодії рідної, першої та другої іноземної мов у структурі мовної особистості студента, використанні ним набутого 
мовленнєвого та лінгвістичного досвіду [9, c. 66]. 

Однак, на нашу думку, ще ціла низка питань щодо відбору змісту навчання другої іноземної мови потребує свого ви-
рішення. Серед них виокремлюється потреба уточнення методичних принципів відбору мовних і мовленнєвих явищ для 
навчання англійської мови після німецької, до яких ми віднесли наступні:

1) принцип методичної доцільності врахування типу інтерференції, що передбачає поділ граматичної інтерференції 
на морфологічну, синтаксичну, граматичну інтеркатенцію, дистрибутивну інтерференцію та субституцію, а також засто-
сування підсистем вправ для попередження чи подолання граматичної інтерференції відповідно до її типу;

2) принцип використання контрастивності. Реалізація цього принципу дає можливість виявити як подібності, так і 
розбіжності в системах української, німецької та англійської мов, у побудові висловлювань на рівні тексту. Для подолання 
граматичної інтерференції при вивченні англійської як другої іноземної мови ефективним є застосування контрастивних 
вправ, які сприятимуть прискореному формуванню навичок і розвитку вмінь у тримовниму середовищі. 

3) принцип професійної спрямованості навчання передбачає врахування майбутньої професії (в нашому випадку про-
фесії майбутнього філолога) та професійних інтересів студента. Цей принцип реалізується в підборі матеріалу для занять 
– тем та ситуацій, текстів, завдань, орієнтованих на спеціальність. На думку А. Щукіна, професійну спрямованість курсу 
іноземної мови слід реалізувати так, щоб стимулювати інтерес до вивчення ІМ, за допомогою навчального плану, про-
грами з іноземної мови, яка вивчається з урахуванням спеціальності та комплексу засобів навчання, за якими відбувається 
формування комунікативної компетентності [11, с. 85].

4) принцип соціокультурної спрямованості навчання. Відповідно до цього принципу у процесі навчання англійської 
мови як другої іноземної необхідно використовувати автентичні матеріали різного характеру. Як зазначає А. Щукін, ав-
тентичний матеріал, який є реальним продуктом носіїв мови. Цей матеріал характеризується природністю лексичного 
наповнення та граматичних форм, ситуативною адекватністю мовних засобів. Автентичний матеріал відображає націо-
нальні особливості та традиції побудови і функціонування тексту [11, с. 25]. Використання такого матеріалу дає змогу 
передати студентам фонові знання (знання про країну та її культуру), ввести їх в іншомовний лінгвосоціум, зрозуміти 
особливості мовленнєвої та немовленнєвої поведінки носіїв виучуваної мови, стиль їхнього життя та характер мислення. 

5) принцип ситуативно-тематичної організації мовленнєвого матеріалу передбачає таку організацію та проведення 
занять, при яких введення та закріплення навчального матеріалу проводиться з використанням тем і ситуацій, що відо-
бражають зміст обраної для заняття сфери спілкування. 

Відбір граматичних явищ доцільно проводити на основі зазначених вище принципів, за якими можна здійснити сис-
темний відбір граматичних явищ, оволодіння якими потребує застосування спеціальної методики спрямованої на попе-
редження та подолання граматичної інтерференції у процесі навчання англійської як другої іноземної мови.

Аналіз сучасних науково-методичних джерел із проблеми формування граматичної компетентності дозволив виокре-
мити критерії відбору граматичних явищ, опрацювання яких становить основу ефективної системи вправ для поперед-
ження та подолання граматичної інтерференції: 

1) поширеності та частотності, що передбачає відбір тих граматичних явищ, у яких найчастіше простежується грама-
тична інтерференція;

2) сполучуваності, що передбачає пояснення граматичних явищ через семантику відповідного словосполучення; 
3) зразковості, що передбачає здатність відібраної граматичної моделі слугувати зразком для продукування якнайбіль-

шої кількості аналогічних речень [6; 13].
Особливості відбору матеріалу для навчання англійської мови після німецької полягають у тому, що студенти спира-

ються на наявні загальні вміння, якими вони опанували у процесі вивчення рідної та першої іноземної мов і які можуть 
бути перенесені ними на оволодіння другою іноземною мовою. А. Анісімова до таких умінь відносить:

– володіння технологією виконання найбільш поширених видів вправ;
– уміння працювати з довідковою літературою та словниками;
– уміння виробляти власну стратегію з оволодіння ІМ, робити граматичні висновки й узагальнення [1, с. 3].
Опанування англійською мовою як другою іноземною необхідно розуміти як засіб вирішення комунікативних за-

вдань. Формування граматичної компетентності, необхідної для здійснення професійної комунікативної діяльності у май-
бутньому, можна віднести до найбільш актуальних завдань методики викладання другої іноземної мови для студентів 
філологічних спеціальностей. Вивчення граматики та правильне оформлення висловлювання, а також розпізнавання гра-
матичних форм в усному мовленні та письмі відбувається завдяки формуванню граматичних навичок.

Основною метою навчання граматики другої іноземної мови у вищому навчальному закладі є формування у студентів 
мовленнєвих навичок. У зв’язку з цим істотне значення має питання відбору граматичного матеріалу, достатнього для 
реалізації комунікативних цілей навчання в межах вимог, передбачених програмою.

Згідно з принципом комунікативності в навчанні іноземних мов і практичної мети навчання іншомовного спілкування 
засвоєння мовного матеріалу (граматичного, лексичного, фонетичного, орфографічного) відбувається комплексно, що дає 
змогу забезпечити спілкування іноземною мовою на перших заняттях. Проте це не означає відсутность спеціальної ціле-
спрямованої роботи з метою засвоєння граматичних форм і структур, словникового запасу, звуків, інтонаційно-ритмічних 
моделей, орфографічних правил. Вони становлять той «будівельний матеріал», без якого не може відбутися будь-яке 
вербальне спілкування. Ось чому виникає необхідність у фрагментах занять, на яких домінує той чи інший аспект мови 
(граматика, лексика, фонетика, орфографія). Метою таких занять або фрагментів занять є формування відповідних нави-
чок мовлення (граматичних, лексичних, фонетичних, орфографічних) [8, с. 78].

Практика навчання англійської як другої іноземної мови показує, що студенти допускають значну кількість помилок 
у вживанні багатьох граматичних явищ, що свідчить про очевидні труднощі в засвоєнні граматичних явищ англійської 
мови.
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Формування граматичної компетентності передбачає: 1) знання граматичних одиниць як носіїв узагальнених грама-
тичних властивостей, а також засобів вираження граматичних значень; 2) міцне володіння граматичними поняттями; 3) 
контрастивні знання, отримані на основі порівняльної типології рідної, першої та другої іноземної мов; 4) уміння адек-
ватно використовувати граматичні явища другої іноземної мови в мовленнєвій діяльності у різних ситуаціях спілкування 
для вирішення різних комунікативних завдань; 5) уміння використовувати граматичні явища на уроці як засіб навчання 
(дидактичний аспект) [5, с. 21].

Успішне перенесення володіння граматичними категоріями англійської як другої іноземної мови забезпечується сис-
темою методичних прийомів, спрямованих на створення повної орієнтовної основи дій, які забезпечують нейтралізацію 
негативного переносу, а спеціально складені вправи забезпечать формування лінгвістичної та комунікативної компетент-
ності у майбутніх філологів з другої іноземної мови.

Навчання граматичного аспекту мови на заняттях з другої іноземної мови у виші має бути орієнтоване: а) на обсяг 
лінгвістичний досвід тих, хто навчається, він здобувається у процесі оволодіння трьома контактними мовами (україн-
ською, англійською, німецькою) і б) на цілеспрямоване використання набутого досвіду при оволодінні структурами дру-
гої іноземної мови.

Метою формування мовних граматичних навичок є формування навичок інтуїтивно правильного розпізнавання й ро-
зуміння значення граматичних форм під час письма, де основними етапами є: 

1) ознайомлення з новим граматичним явищем, аналізуються ознаки нової граматичної структури, розкриваються і 
повідомляються її значення; 

2) тренування і автоматизація цього явища у письмі, що має на меті розвиток досвіду автоматичного розпізнавання 
ознак відповідного явища;

3) застосування, у якому передбачається розвиток у студентів навичок самостійного аналізу інформації, одержаної 
візуально чи на слух. Для повторення і закріплення раніше вивченого граматичного матеріалу необхідна його системати-
зація, яку необхідно проводити із накопиченням студентами інформації про граматичні форми досліджуваної мови.

Отже, мета і завдання навчання граматики досягаються впродовж всього курсу вивчення англійської як другої іно-
земної мови і складаються з двох етапів – початкового та базового.

На початковому етапі слід скоригувати здобуті студентами раніше граматичні знання та навички. До вивчення грама-
тичного матеріалу слід підходити диференційовано: граматичні явища, що мають аналоги в рідній та першій іноземній 
мовах, засвоюються за допомогою порівняння відповідних прикладів, нескладні подібні явища – за допомогою додатко-
вих пояснень, а явища, які відсутні у рідній мові, – за допомогою спеціальних правил-інструкцій і узагальнень. Основною 
метою на цьому етапі є засвоєння основ нормативної граматики та вміння практично використовувати набуті знання з 
граматики у всіх видах мовленнєвої діяльності. У процесі викладу граматичних тем доцільно звертати увагу на труднощі 
їхнього засвоєння та причини, які породжують типові граматичні помилки. Насамперед це стосується міжмовної грама-
тичної інтерференції. Особливий акцент варто робити на ті випадки, коли є розходження у рідній, першій іноземній та 
другій іноземній мовах у плані вираження змісту і граматичних значень.

На початковому етапі студенти ознайомлюються з основними морфологічними і синтаксичними категоріями, які ста-
новлять сутність граматики мови і вивчають парадигми окремих частин мови, граматичну будову основних типів простих 
і складних речень.

Дидактична інтерпретація граматичних явищ здійснюється частково рідною мовою. Після завершення початкового 
рівня студенти повинні:

1) оволодіти основами нормативної граматики;
2) добре знати граматичну термінологію, основні парадигми частин мови, структурні типи простих і складних речень 

та вміти їх коментувати;
3) граматично правильно оформляти своє письмо.
На базовому етапі вивчають складніший граматичний матеріал, що передбачає подальшу автоматизацію навичок і 

вмінь, здобутих на першому етапі, а також ознайомлення з граматичними і семантичними способами формування тексту 
як цілого. Метою цього етапу є систематизація та поглиблення знань з нормативної граматики з елементами теоретичного 
осмислення, викладання та практичного застосування. Вивчення та дидактично-лінгвістична інтерпретація граматичного 
матеріалу здійснюється іноземною мовою.

Після закінчення базового етапу студенти повинні:
1) практично володіти нормативною граматикою в письмових формах комунікації;
2) теоретично знати заплановані для цього рівня граматичні теми, вміти коментувати засвоєні граматичні явища іно-

земною мовою.
Зміст навчання іншомовної граматики включає лінгвістичну, психологічну і методологічну складову. Лінгвістичний 

компонент складається з: граматичного мінімуму; об’єктивних труднощів засвоєння граматичних явищ; граматичних по-
нять; правил оперування граматичним матеріалом [1, с. 7]. Майбутні філологи повинні розуміти зміст і значення грама-
тичного мінімуму (активного і пасивного), який передбачає правильне вживання граматичних явищ. 

Об’єктивні труднощі засвоєння граматичних явищ полягають у збігах і розбіжностях граматичних явищ у рідній, 
першій іноземній та другій іноземній мовах які супроводжуються трансференцією й інтерференцією. Запобіганню інтер-
ференції сприяє вивчення відповідних граматичних явищ у порівнянні їх з мовами, які вже вивчалися раніше. Лінгвістич-
ний компонент змісту навчання граматичної сторони мовлення включає в себе граматичні поняття. Відбір граматичних 
явищ доцільно проводити на основі принципів: принцип методичної доцільності врахування типу інтерференції; принцип 
використання контрастивності; принцип професійної спрямованості, принцип соціокультурної спрямованості навчання; 
принцип ситуативно-тематичної організації мовленнєвого матеріалу. За якими можна здійснити системний відбір грама-
тичних явищ, оволодіння якими потребує застосування спеціальної методики. Аналіз сучасних науково-методичних дже-
рел із проблеми формування граматичної компетентності дозволив виокремити критерії відбору граматичних явищ, опра-
цювання яких становить основу ефективної системи вправ для попередження та подолання граматичної інтерференції:  
1) поширеності та частотності; 2) сполучуваності; 3) зразковості. Результати аналізу та відбору граматичного матеріалу 
для навчання англійської мови на базі німецької з позиції порівняння граматичних систем трьох мов буде покладено в 
основу розробки змістового компоненту моделі та відповідної системи вправ для навчання англійської як другої іноземної 
мови у майбутніх філологів.
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НАВЧАННЯ ЛЕКСИКИ ДІТЕЙ У РАННЬОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ  
У ПОЛЬСЬКИХ ШКОЛАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

Стаття є спробою проаналізувати як вчителі польської мови вчать лексики дітей у ранньому шкільному віці у 
суботніх школах Великої Британії. Текст складається з теоретичної частини та дослідницької, котра представляє 
результати анкетних досліджень. Закінченням статті є пропозиції автора, котрі випливають з проведених до-
сліджень.

Ключові слова: навчання дітей, польська школа у Великобританії. 

teachiNg lexiS tO yOuNg childreN -the caSe Of pOliSh SuppleMeNtary SchOOl iN great 
BritaiN

The article presents what methods and techniques are used to teach lexis to young children in Polish supplementary 
schools in Great Britain for whom Polish is either the first or the second language. It is assumed, that in Great Britain there 
are over 140 supplementary schools, where there are 11 000 students. 

The article consists of a theoretical part and a research one. The first part describes the Polish supplementary education 
in Great Britain and the most important issues concerning process of language acquisition and learning (Piaget’s ognitive 
theory, Vygotsky’s cognitive theory of human cultural and bio-social development, E.Ericoson’s theory on psychosocial de-
velopement in the school time). Besides, the article gives, accordingly, a general overview of child development in the early 
school years and of its consequences for the teaching process. 

The reasearch part presents the results of an elaborated survey. It was made by using questionnaires filled in by 41 Polish 
teachers, who live in the United Kingdom. The questionnaire was divided into three main parts and had 14 questions.

Key words: teaching children, Polish supplementary education.

ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКИ ДЕТЕЙ В РАННЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ В ПОЛЬСКИХ ШКОЛАХ ВЕЛИ-
КОБРИТАНИИ 

Данная статья является попыткой проанализировать как учителя польского языка учат лексики детей в раннем 
школьном возрасте в субботних школах Великобритании. Текст состоит из теоретической части и исследователь-
ской, представляющая результаты личных исследований. Окончанием статьи есть предложения автора, вытека-
ющие из проведенных исследований.

Ключевые слова: обучение детей, польская школа в Великобритании.
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1. Introduction
Lately researchers estimate that nowadays Polish are the biggest population after British and Indians in The United Kingdom. 

Especially after 2004 when Poland joined the European union Poles have immigrated to the UK. In London, the Polish language 
is spoken on the streets, in the tube or on a bus. There are few parts of London called Polish districts where you can find plenty of 
Polish stores, restaurants, churches and schools. In regards to the last mentioned, it is assumed, that in Great Britain there are over 
140 Polish supplementary schools, where about 11 000 children are taught1.

1 D. Pietrasiewicz (2010) Paradoksy imigracyjnych instytucji: polskie szkoły sobotnie w Wielkiej Brytanii www.rjp.pan.pl/images/
stories/.../Polskie_szkoły_sobotnie_w_UK_3.ppt
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However, this reflects only 25% of the total number of children, who live in England. In comparison, out of 16 475 children 
attending British schools during the week, only 4 070 are having extra classes at Polish schools during weekends in London. Apart 
from London, other Polish assemblage are settled in Manchester, Bradford, Glasgow, Bristol and Liecester.

2. Polish school abroad
The Polish supplementary school is treated as a Polish school abroad, which despite functioning outside the Polish border, 

respects the Polish schooling system and sticks to Polish regulations. Its aim is to support language developement, familiarize the 
target audience to the Polish culture in a classroom and teach children their identity so that they can stay in touch with their inher-
itage, tradition and history.

Being aware of your own identity and background is crucial in the process of socializing. Lesson are usually held on Saturdays, 
three to four lessons per day. Classes are focused on teaching the Polish language, geography and history of Poland. 

The characteristic feature is the heterogeneity of the class. There are students who were born in England and those, who were 
born in Poland and lived there for some period of time before they emigrated with their parents. Thus a differentiating factor is the 
time of being abroad. It has an impact not only on language skills but also in a social aspect [12]. Frequently those who emigrated 
got a culture shock and are homesick. As a result, these children have serious problems with the assimilation to a foreign country. 
On the contrary, children born in England will never have such a dilemma because they do not know any other reality than England.

Students also have a different attitude to learning Polish. Some of them want to study and improve their language skills in order 
to communicate with their grandparents and other relatives in Poland. In any case settling in another country causes some children 
to feel the need of learning the language spoken in this specific country so that they don’t see themselves inferior to others. As a 
result, they lost the competence and willingnes to speak Polish. 

A. Czeniek in an article Jedna szkoła, jedna klasa, ale czy taki sam język polskie? O zróżnicowanym poziomie opanowania 
języka polskiego wśród dzieci polskiego pochodzenia na przykładzie prac dzieci mieszkających w Wielkiej Brytanii presents four 
diffrent profiles of Polish kids, who emigrated to the United Kingdom with their parents [1, р. 55]. It shows how various attitudes 
and behaviours can occur as a result of emigration.

The first kid, a 7 year-old, is emotionally connected with their family and friends in Poland who she likes visiting during sum-
mer. She has already got used to living abroad and has motivation to attend Polish supplementary school. However, after four years 
living in England she communicates easier in English than in Polish [1, 56]. On the contrary, the second girl hardly visits Poland 
and therefore does not feel a need to learn Polish at all, even when spending time with their peers at school on Saturday. The girl 
makes grammar and spelling mistakes and has a problem with the Polish word order. Moreover, she does not communicate in Pol-
ish at home [1, р. 57].

The third case is a 15 year-old teenager already born in England. At home her parents communicate with her in Polish and try 
to send her to Poland for every summer break. Despite these efforts the girl obviously prefers to speak English. She has good at-
titude and motivation to learn Polish but she makes mistakes caused by word by word translations from English to Polish [1, р. 58].

The fourth example is a girl from a Polish-British marriage. She speaks English at home and visits her Polish granparents very 
rarely. For her, Polish is not important, not useful and a rather difficult language. She makes grammar mistakes and has problems 
with conjugation [1, р. 59].

Above-mentioned attitutes arose from many aspects such as place of birth, lenght of staying abroad, motivation, individual 
predispositions and the impact of parents in cultivating the Polish traditions. However, they can show some typical types of young 
emigration.

According to Maria Piotrowicz Polish teachers abroad should not only teach language and literature but also history and folk-
lore. They should both educate and raise their students up. In order to create a substitute of what teaching is in Poland teachers need 
to correlate different subject and lead integrated lesson on a weekly basis, using attractive teaching resources [10, 193].

Apart from this, a very important issue is the cooperation between teachers and parents. They should keep good contact and 
educate about the benefits of and giving children bilingually [6, 12]. 

3. Language acquisition and general overview of a child’s development early in school
It is commonly known that children until the age of seven are predisposed of learning languages quickly and smoothly by 

natural acqusition,. In case of older kids, teenages or adults this process is more complicated [7, р. 77]. The reason for this can be 
found in the Critical Period Hypothesis created by Lenneberg. Thus, the best time to get to know a new language is the childhood.

3.1. Piaget’s ognitive theory
A child’s cognitive development is about developing or constructing a mental model of the world. Piaget believed that children 

go through 4 universal stages of cognitive development. Development is therefore biologically based and changes as the child 
matures. As a result cognition develops in all children in the same sequence of stages2.

Piaget considered the concrete stage (7-11 years) a major turning point in the child’s cognitive development, because it marks 
the beginning of logical or operational thought.

This means the child can work things out mentally in its head (rather than physically try things out in the real world). Children 
can conserve number (age 6), mass (age 7), and weight (age 9). Conservation is the understanding that something stays the same in 
quantity even though its appearance changes3.

Piaget’s cognivtive theory has an impact in teaching methods – especially in the primary education [7, р. 19]. It draws attention 
to the fact that parents and teachers should talk, teach and treat the children according to their level of development. Besides, there 
is the advantages that the child is curious about the world. By exploring and by means of proper teaching resources, teachers and 
parents can induce them to learn by action [7, р. 20].

3.2. Vygotsky’s cognitive theory of human cultural and bio-social development 
A different opinion to learning and developement processes was given by Vygotsky. On the contrary to Piaget’s theory, Vy-

gotsky contended that intelletctual and language developement are evolving irrespectively to each other in oder to unite later [7,  
р. 77]. According to him, every child has an invidual way of behaving, called the elementary mental function [13, р. 48]. Vy-

2 http://www.simplypsychology.org/piaget.html
3 http://www.simplypsychology.org/piaget.html
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gotsky’s theory was a key foundation to the theory of Zone of Proximal Development=ZPD. Generally speaking, it concludes that 
children first need to see and immitate an action in order to do it themselves alone the next time [7, р. 22]. That is why Vygotsky 
exhorted to challenge children and to let them develop and increase skills. 

Moreover, he pays attention to the role of culture in a children’s life and development, especially in the intelectual area [13,  
р. 48]. According to him, tradition and social-culture interaction shape the child and its contact with its peers [9, р. 21].

3.3. E.Ericoson’s theory on psychosocial developement in the school time. 
It is commonly known that culture and enviroment are very important in a child’s development. Every child develops in its 

own pace, however the most significant increase occurs during its time in pre-school [11, р. 9]. According to E. Erickon’s theory a 
child’s speaking, reading, writing and thinking skills are honed during school. 

Physical activity during this time is a major way to explore the world. Thus physical activity should be combined with music 
and used frequently as a teaching method [8, р. 10]. Besides, owing to dynamic developed memory and raising creativity, the kid 
becomes more and more sensitive to esthetic experiences like hearing stories or watching pictures, which can be kept in memory 
for a while [8, р. 34]. Remembering, resembling and understanding are necessary in a proper learning process. It is possible to 
mastering the dynamic thinking process during early school time [9, р. 26].

During the age of 7-10 a lexical stock increases, so children’s utterance becomes more various and sophisticated. It helps to 
begin a regular education at school [9, р. 47]. 

4. Teaching process
4.1. The teacher and his role 
G. Erenc-Grygoruk in his book Nauczanie języków obcych w perspektywie wczesnoszkolnej points out that a teacher apart from 

giving knowledge should inspire, motivate their pupils to work hard and enable them to shape and develop their personality [2,  
р. 11]. Teachers should be aware of his students’ needs and concerns [9, р. 75].

4.2. The role of integrated learning
During early school education children should be sensitized to learning languages, both mother tongue and foreign languages. 

Thus is it one of the main tasks of the language education [8, р. 9].
Moreover, teachers should interlace learning languages with music, art and drama elements in order to make the lessons more 

attractive and interesting for pupils. During activities students have the ability to express themselves and be more open to interact 
with peers [8, р. 19]. 

Art can improve sensory and motor developement whereas music helps shaping hearing, voice and concentration skills. Re-
search shows that singning and learnig lyrics by heart enables to understand and keep words better in mind [14, р. 75]. It can be 
very useful in enrich education outside Poland, because children’s imagination and creativity can be awoken and help to better 
undestand Polish real life [4, р. 175]. 

Similar effects in language learning can be caused by drama acting. Being in a role can engage students to express themselves 
and discover individual potential [14, р. 94]. What is more, according to research it will be very helpful for introverts and extroverts 
alike. On the one hand observation shows that extroverts improved their smooth speaking, pronunciation and intonation. On the 
other hand, introverts thanks to feeling safe, became more open to interact with others [16, р. 146]. 

4.3. Playing activities in the learning process
Before normal school education playing ist he normal way to explore the world for a child. Later on at school, playing activi-

ties can be a great tool to solve a problem and as a results, achieve the goal [16, р. 181]. Though doing, exploring and being active 
children communicate and understand the meaning of different language situations, include cultural ones, easier [14, р. 49].

Without a doubt, play activities diversify lessons, focus student’s attention and rise their motivation and perception skills [13, 
р. 56]. 

4.4. Story telling in early school education
According to Iluk, fairytales and other stories dedicated to children create optimal condition to shape the global understanding 

ability among young students. It is very important for them to understand the general meaning of the stories in order to later use 
them creatively for doing tasks based on the stories. Moreover, it creates a natural condition to immerse in language [3, р. 107].

4.5. Teaching lexis
Teaching lexis is a crucial part of language education. Teachers should encourage pupils to explore the language, to find out the 

meaning of words and associate them with vocabulary already known [9, р. 47]. In order to help them do this, a tutor should use all 
of the above mentioned teachning methods associated with early education in school.

5. Results of the research
The study presents the analysis of teaching lexis to children attending Polish supplementary school in Great Britain. Research 

was made by using questionnaires filled in by Polish teachers, who live in The United Kingdom. 
The questionnaire was divided into three main parts and has 14 questions. There were 41 people (40 women and 1 man) who 

took part in the survey and filled out the papers. They work with children aged 7-9 as follows: 46% first class (7year) 28% second 
class (8year) 26% third class (9year).

The first part of the questionnaire was to confirm that family and surroundings have an impact on children’s language compe-
tence. Secondly it was aimed to define the methods which are used in teaching lexis at Polish supplementary schools in England.

The third question refers to the importance of the Polish language in children’s life from the respondents’ perspective. 
24% answered it is their first language (mother tongue), 7% named it second language but the interesting thing is that the majority 
of teachers (65%) answered that Polish and English are equal for their pupils. The reason for this is the fact that these children were 
already born in the United Kingdom. Therefore it is an understandable situation. 

Another significant point was the language spoken at home. Almost 63% of the teachers believe that the parents communicate 
with their children in Polish while 37% claim communication to be in Polish and English. In this context it is important to highlight 
the fact that nobody marked English as the only language spoken at home.
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The next question was directed towards the teachers’ communication with children during classes. Over half of the in-
terviewees (61%) answered that they use Polish, 32% sometimes use English when there is a need and 7% admitted to use both 
languages alternately.

The questionaires also reveal that 76 % of the teachers noticed a mixing of languages among their pupils, only 24% do not 
see this problem.

The second part of the questionnaire refers to the diverse proficiency of childrens’ language competence. This problem 
was highlighted by 78% interviewees. Only 22% of the teachers marked that they do not see a difference. The noticeable tendency, 
however is the fact students have a higher proficiency in English than in Polish.

The next question concerned the typolopy of mistakes made by students. In this case, teachers could choose more than 
one answer. As it turned out the most frequent errors are a low level of vocabulary, grammar and fonology mistakes. The reason 
for these difficulties is explained by the already mentioned diverse language proficiency and improper parents’ attitude. Teacher 
emphasize the fact that care takers neither pay close attention to the language of their kids nor to their own language. As a result, 
children follow their parents and make the same mistakes, not only limited to grammar or lexis. 

Second part of the questionnaire refers also to teaching methods used by teachers. Also, in this case, the respondent had a mul-
tiple choice. Results show that the most popular ones, which can stimulate lessons are art activities (95% all responses), physical 
activities and reading stories (both 80%). Drama was marked by 54% teachers. Apart from that, 9 interviewees mentioned their 
own ideas to make lessons more attractive. As examples the following were given: recitation of poems, slideshows, interactive 
games and dance activities.

According to the interviewed teachers, the most popular ways to introduce new vocabulary were pictures (82%) and giving 
definitions (73%). Many interviewees choose a technique of showing real items (66%) or presenting a new word in a concrete con-
tex (63%). Introducing new lexis by giving synonyms is used by 39% people. Other methods mentioned by teachers are the usage 
of interactive resources (watching cartoons, movies, fairytales or listening to music).

The topic of another question was the intergration of artistic subjects into teaching lexis. Opinion in this context were vari-
ous. 35% respondents use both music and art, 20% only art while 17% use only music. However, over one-forth (28%) admitted 
that they do not interlace any of them during classes. 

The decisive majority of respondents (87%) admitted that they use games and other activities as a form of introducing new 
vocabulary. Only 13% do not use them at all.

The next question related to the popularity of reading stories to pupils during a lesson. 37% of the teachers responded af-
firmatively, from which 32% do this very frequently, 22% sometimes, 5% rarely, 2% sporadically and not as a part of the class. 
Only 5% claimed that they do not read stories to students. 

The aim of using a narrative strategy is to enrich pupils’ vocabulary (84%), to make lessons more interesting (78%), to inte-
grate them to the group (39%) and to systematize knowledge (29%). Other reasons mentioned are: spread the knowledge about the 
Polish language and culture, become familiar with proper pronunciation and intonation, induce students to give their opinion, take 
part in a dicussion and practice expressing emotions. 

In regards to the frequency of using drama technique in language learning results are quite suprising. On the one hand, 39% 
teachers answered that they do this often and 3% very often as a temporary part of the lesson. On the other hand, 24% declared 
using it sometimes and 27 % sporadically. Only 7% admit not using it at all. 

To summerise, teachers use willingly different kinds of teaching methods in order to make the lesson more interesting and 
useful for the children.

Teachers indicated the following as popular drama techniques: speaking activities to practise intonation (over 65%) gestures 
and mime (61%). Very popular are also simulation games (51%), children’s theatre (41%) and short dialogues (31%). Other forms 
mentioned were for instance role reading, role and poem interpretation. 

The third part of the questionnaire addresses methods in testing a vocabulary knowledge scale. Similar to previous ques-
tions, teachers could choose from multiple choices.

The most popular methods were matching words to pictures (81%), naming pictures (71%), eliminating a word which does not 
fit to others (68%), choose a word from a framework (66%) and crosswords (56%).

6. Conclusion
The hypothesis that family and surroudings determine children’s language competence and shape their attitude towards culture 

and traditions of the country of descent was confirmed by research. Results uncovered also:
1) challenges which Polish children have to face when attending supplemetary school in Great Britain,
2) specificity of teaching in Polish school in The United Kingdom
3) the most common lexis teaching methods abroad 
It is important to highlight that the language competence of Polish children in the United Kingdom is quite different from their 

same-aged peers in Poland. Many of them were already born in England and attend British school, so they do not often have an 
opportunity to speak Polish. As a result, many of them consider Polish as a second language. The majority of them speaks Polish 
and English at home. Unfortunately, this results in mixing both languages and speaking none accurately.

The most problematic issue for teachers is the diversity in language competence among children in one class. It is indicated 
by almost 75% of the respondents. One of the reason for this is the different attitude of parents. Some of them feel a strong connec-
tion to Poland and want their children to cultivate these tradition. The conditions to do so are good because even abroad they stay in 
touch with their Polish community at home. Thus their kids have more opportunity to speak and hear Polish and their competence is 
on a higher level. Opposed to that, other parents do not foster Polish traditions and want to assimilate in the new country as quickly 
as possible. Children follow their example and find speaking and learning Polish rather useless.

Interviewees pointed out that most difficulties students experience in learning Polish are limited vocabulary, low grammar 
knowledge and the mixing of languages. With regards to emotional problems Polish students in the United Kindom are shy, do not 
feel any cultural attachment and tend to switch to English during communication. 

In order to induce students to willingly attend Polish classes on Saturday, teachers try their best to make lessons interesting and 
fun – this statement was confirmed by over 70% of the interviewees. A diverse variety of teaching strategies brings benefits to all 
students. They are more creative and motivated to work. What is more, thanks to cooperation during classes, students with better 
proficiency can help others which creates the feeling of community in the group. 
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Teachers admitted to integrate art, music and drama in their language classes. It develops students’ creativity, allows them to 
get to know the Polish culture and literature and persuades them to try it out themselves.

During introducing new lexis, respondents use pictures, giving definitions or descriptions and present methods. Over half of 
them claimed not using English when explaining new words to the kids. Only 5% pointed out that they always use English as help 
during class. 

Moreover, games and other activities play a very important role in teaching. They are used by almost 90% of the teachers, both 
in introducing new vocabulary as well as testing knowledge. Reading stories is also very popular. Aside of filling a good part of the 
lesson, they have an impact on children’s developement also in a cultural framework.

In regards to testing vocabulary, the most frequent activities are matching word to pictures, picture naming and eliminating 
word which does not fit to others.

To conclude, most teachers claim that they create their own educational program based on Polish coursebooks, Internet re-
sources and own materials. They admit that this demands more creativity, effort and time but gives them a chance to adjust the 
program to the specific needs of their group. As a result, the creation of high qualitative Polish classes abroad is accomplished. 
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СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ПРИКМЕТНИКІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «МУДРИЙ»  
У ДАВНЬОГРЕЦЬКОМУ РОМАНІ

У статті проаналізовано семантичну структуру прикметників, за допомогою яких реалізується поняття «му-
дрість» у романах «Ефіопіка» Геліодора та «Левкіппа і Клітофонт» Ахілла Татія. За допомогою контекстуального 
аналізу виявлено, що це значення в аналізованих текстах реалізують лексеми σοφός та σώφρων. У кожному прикмет-
нику шляхом компонентного аналізу виокремлено інтегральну та диференційні семи. Констатується багатоком-
понентність структури досліджуваних ад’єктивних та неоднорідність компонентів, що утворюють їх значення.

Ключові слова: прикметник, ад’єктивна одиниця, лексема, поняття, сема, інтегральна сема, диференційна 
сема, семантична структура, компонентний аналіз. 

SEMANTIC STRUCTURE OF THE ADjECTIVES WITH THE MEANING «WISE» IN THE ANCIENT GREEK 
NOVel

The paper is concerned with the semantic structure of the adjectives,which express the concept «wisdom» in the Greek 
novels «Aethiopica» by Heliodorus and «Leucippe and Clitophon» by Achilles Tatius. Due to contextual analysis there is 
identified that the meaning is realized by the adjectives σοφό ςand σώφρων. The realization of the component analysis of the 
adjectives’ meanings helps us to distinguish integral and differential semes. The integral seme of the adjective σοφός is a «per-
sonality’s characteristic» or «character’s quality» on the basis of the knowledge and gained experience, while the differential 
semes are «knowledge», «experience», «judiciousness», «cunning».But, the integral seme of σώφρων is «person’s behaviour 
characteristic», while the differential are «intellect», «cunning», «judiciousness», «modesty».The meaning of this adjective 
is very close to the concept of consciousness. It’s immanent for it to estimate the person because of behavior and ability to 
perceive the environment and circumstances. There is ascertained the multicomponentiveness of the structure of the adjectives 
under investigation and components’ dissimilarity that creates their meanings. The analysis of the semantic structure of the 
adjectives with meaning «wise», «intelligent», allows us to state that «wisdom» in a Greek novels is a synthesis of the rational 
knowledge andthemorality.

Key words: adjective, adjective unit, lexeme, concept, seme, integral seme, differential seme, semanticstructure, compo-
nent analysis.
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ СО ЗНАЧЕНИЕМ «МУДРЫЙ» В ДРЕВНЕГРЕ-
ЧЕСКОМ РОМАНЕ

В статье проанализирована семантическая структура прилагательных, при помощи которых реализуется по-
нятие «мудрость» в романах «Эфиопика» Гелиодора и «Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия. При ипомощи кон-
текстуального анализа определено, что это значение в анализированных текстах реализируют лексемы σοφός и 
σώφρων.У каждого прилагательного путем компонентного анализа выделены интегральная и дифференциальные 
семы. Констатируется мультикомпонентность структуры исследуемых адъективных единиц и неоднородность 
компонентов. Составляющих ихзнпчение.

Ключевые слова: прилагательное, адъективная единица, лексема, понятие, сема, интегральная сема, дифферен-
циальная сема, семантическая структура, компонентный анализ.

Одним з найуніверсальніших і притаманних будь-якому народові понять є мудрість, що об’єктивується стільки часу, 
скільки існує людство, оскільки практично жоден народ не в змозі вибудувати свою картину світу без цієї складової. І 
про це свідчить словниковий фонд кожної мови, в якому значне місце посідають мовні одиниці, які позначають інтелек-
туальну сферу людини. Їх вивчають у різних аспектах та з різних позицій з метою їх класифікації, в рамках прагматики 
та когнітивної лінгвістики. При цьому актуальними залишаються також дослідження в межах традиційних галузей лінг-
вістики, зокрема семасіології, що дозволяє побачити такі категорії як значення у поглибленому та досконалішому розрізі.

Вивченню семантики слова присвячено фундаментальні праці відомих українських та зарубіжних мовознавців  
(О. О. Потебня, Л. О. Булаховський, О. О. Тараненко, М. П. Кочерган, О.О. Селіванова, В. І. Кодухов, В. О. Звєгінцев,  
А. А. Уфімцева, Ю. Д. Апресян, В. Г. Гак, В. Н. Телія,). Вербальне вираження поняття «мудрість» на матеріалі різних мов 
опосередковано досліджували Т. Б. Крижанівська [2], Ю. О. Письменна [5], Р. В. Угринюк [7], Л. О. Ніжегородцева-Ки-
риченко [4]. 

Прикметники інтелектуальної діяльності як складова концептів інтелектуальної сфери людини у давньогрецькій мові 
розглядалися В.М. Шовковим на матеріалі словникових дефініцій [8]. Проте дослідження семантичних особливостей при-
кметників зі значенням «мудрий» у давньогрецькій мові ще не було об’єктом окремого наукового пошуку. Особливий 
інтерес викликає вивчення семантичної структури таких прикметників через призму антропоцентричної парадигми, яка 
характеризується переключенням зацікавлення дослідників з об’єкту пізнання на суб’єкт. Тому матеріалом дослідження 
було обрано тексти романів «Ефіопіка» Геліодора та «Левкіппа і Клітофонт» Ахілла Татія, що зумовлено тим, що роман 
утворився в час занепаду античного суспільства і в центрі його сюжету перебуває «жива людина», яка, перемагаючи всі 
негаразди, зберігає «абсолютну тотожність з самою собою» [1, с. 151], що дає можливість визначити повсякденно-побуто-
ву модель світу і скласти уяву про поняття, які існують у свідомості носіїв мови та культури в дану епоху.

Метою дослідження є визначення семантичної структури прикметників зі значенням «мудрий» в текстах давньо-
грецького роману, об’єктом – усі випадки вживання прикметників σοφός та σώφρων, виявлені у досліджуваних романах, 
предметом – конфігурація сем кожного з аналізованих прикметників. 

Розглянемо структуру кожної ад’єктивної одиниці окремо, використавши для цього компонентний аналіз, суть якого 
суть якої полягає в розщепленні значення слова на складові компоненти, які називають семами.

Учені виокремлюють домінантні та залежні, ядерні та периферійні диференційні та інтегральні, обов’язкові та фа-
культативні [3, с. 115–116]. Враховуючи специфіку семантичної структури аналізованих нами прикметників та схему їх 
аналізу, ми візьмемо за основу класифікацію І.Стерніна, який виокремлює інтегральну (загальну або архісему) та дифе-
ренційні, конкретизуючі семи [6, с. 46]. 

Прикметник σοφός в аналізованих текстах вжита 12 разів. Лексикографічні джерела фіксують від чотирьох до семи 
значень даної лексеми [9, c. 6613]. Інтегральною семою є «характеристика особи, якість характеру», до якої додається той 
чи інший диференційний семантичний компонент. Ми не розглядатимемо всі значення слова, а лише ті, які конкретизу-
ються в текстах. Першим з них є «мудрий, розумний, розсудливий у всьому» і містить диференційну сему «розум». 

 ῏Ω σοφὲ Καλασίρι (Hel., II, 29) – о мудрий Каласиріде – звертається до мудреця жрець Харікл після того, як почув його 
розповіді про Єгипет і оцінив знання, якими той володіє. З цієї ж причини Каласирід є ¢νδρˆ σοφù τε καˆ «Ελληνι (Hel., 
IV, 16) – мудрим греком – для групи фінікійців, і вони бажають мандрувати з ним надалі, покладаючись на його знання, 
а також тому, що, на їхню думку, через мудрість до нього прихильні навіть боги. Харіклія, зрозумівши, що закохалась 
у Феагена, теж звертається до мудреця σοφός (Hel., IV, 10), щукаючи в нього поради, як повестися в даній ситуації. Для 
самого ж Каласиріда σοφός (Hel., IІІ, 12) є Гомер, так як в його творах містяться вказівки на спосіб, у який боги виявляють 
свою присутність простим смертним. У всіх цих випадках підґрунтям для характеристики σοφός слугує розум, підсилений 
набутими знаннями.

 Прирікши себе на добровільне вигнання, Каласирід вирушає в Дельфи, вважаючи їх гарним притулком для жерця, 
оскільки це місто є майстернею мудреців – ανδρîν δε σοφîν ™ργαστήριον (Hel., IІ, 26). У даному конкретному випадку автор 
висловлює нейтральну об’єктивну оцінку, оскільки словосполучення ¢νδρîν δε σοφîν не містить жодного стилістичного 
навантаження, і ми маємо просту констатацію факту, на відміну від попередніх прикладів, де оцінка мотивована контек-
стом. Так само не простежується жодна мотивація у словах слуги Сатира, котрий у відповідь на прохання його господаря 
Клітофонта допомогти написати йому листа до коханої дівчини зазначає, що не є розумнішим – σοφώτερος – за нього і 
радить довіритися Еротові (Tat., V, 20).

Диференційна сема «досвід» посідає другу позицію у структурі аналізованого прикметника. Так цар Гідасп визнає 
Харіклію своєю дочкою лише після того, як це засвідчив мудрий Сісіміфр – Ð σοφÕς Σισιμίθρης (Hel., Х, 18). Таке визна-
ння жрець заслужив за довгі роки служби при царському палаці, і монарх довіряє його життєвому досвіду. Харікл доручає 
зцілення своєї дочки Каласирідові, оскільки той, на його думку, є φίλος... τ¦ πάντα σοφός (Hel., IІІ, 12) – другом, досвідченим 
у всьому. Те саме про Каласиріда він повідомляє Харіклії (Hel., IІІ, 19). Таку оцінку мотивує тим, що той нікому не по-
ступається в мистецтві зцілення. Сама ж Харіклія, дізнавшись про смерть Каласиріда, голосить, що пішов з життя мудрий 
і воістину сивий розум – ¹ σοφ¾ καˆ πολι¦ τù Ôντι φρήν (Hel., IІІ, 19). Даний випадок як би свідчить, що мудра людина – це 
перш за все досвідчена особа, а люди старшого віку мають багатий життєвий досвід і, відповідно, розумніші. Значення 
«досвідчений» завжди мотивоване макро- чи мікроконтекстом.

Один раз у тексті виявляється диференційна сема «розсудливість». Так, описуючи першу появу Харіклії перед натов-
пом, що зібрався на святкування в Дельфах, автор характеризує її καλ¾ καˆ σοφ¾ (Hel., IІІ, 4) – прекрасна і мудра, підкрес-
люючи тим самим не лише зовнішню, але й внутрішню красу дівчини. У даній конкретній ситуації якісна моральна оцінка 
дівчини підкреслюється прикметником καλός, який вказує на позитивну характеристику зовнішності.
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Актуальна сема «розум» лежить в основі семи «кмітливість, хитрість» Ось як Каласирід описує поведінку Харіклії, 
коли розбійник Трахін, який захопив їх у полон, пропонує дівчині вийти за нього заміж, а та заради порятунку повинна 
вдати, що згодна: ¼ δε (œστι γάρ τι χρÁμα σοφώτατον, καιρόν διαθέσθαι δραστήριος, ¤μα δε τι καˆ τÁς ™μÁς Øποθήκης ¢νύουσα) 
τÕ κατηφες τîν περιεστηκότων τοà βλέμματος ¢ποσκευασαμένη καˆ πρÕς τÕ ™παγωγότερον ™κβιασαμένη (Hel., V, 27) – вона ж 
(бо(жінка) за природою цілком кмітлива істота і вміє вибрати вдалий час для дії) частково керуючись моїми настано-
вами, приховала свій сумний погляд. Слід зазначити, що в даному конкретному епізоді міститься яскраво виражений коно-
тативний компонент, маємо не просто позитивне ставлення до хитрості, так як вона може врятувати героїв у небезпечній 
ситуації, а захоплення тими, в даному випадку жінками, які можуть повернути усе собі не корить. У цьому, на думку 
персонажа роману, полягає життєва мудрість. 

 Отже, як свідчить контекстуальний аналіз прикметник σοφός, що він має доволі розгалужену структуру з чітко ви-
раженим оцінним компонентом. Найбільш значущою з диференційних сем є сема «розум», а слід з а нею стоять «знання», 
«досвід», «розсудливість» і «хитрість» саме в такому порядку. Сам прикметник вживається в основному безпосередньо 
для характеристики осіб і тільки раз зустрічається в якості епітета до абстрактного іменника, який позначає інтелектуальні 
властивості ἡ φρήν, підсилюючи тим самим його значення.

Саме іменник ἡ φρήν є складовою лексеми σώφρων у поєднанні з прикметником σώς (здоровий, неушкоджений) [10, 
с. 1729] і, відповідно, тлумачні словники передають основне значення σώφρων як «той, хто є при здоровому розумі, 
здравомислячий, мудрий» [9, с. 7080], тобто, як і в попередньої лексеми, найбільш значущою є сема «розум». Каласирід, 
помітивши, що Харіклія впала у відчай, не знаючи долі свого коханого, дорікає дівчині, що та піддалася трагічним обста-
винам і закликає опанувати себе, оскільки завжди знав її як завжди сміливу й розсудливу – ἀεὶ γενναῖαν καὶ σώφρονα (Hel., 
VI, 9). На таку ж характеристику заслужив своїми вчинками персонаж роману «Левкіпа і Клітофонт» Калісфен. З тексту 
ми довідуємося, що юнак провадив доволі легковажний спосіб життя. Згодом він закохався у красуню Калігону і дуже 
змінився, про що говорить дядько дівчини Сосфен: ὁ δ καὶ ἄλλα πάντα παρεῖχεν ἑαυτὸν κοσμιώτατον καὶ ἐπιεικῆ καὶ σώφρονα, 
καὶ ἦν τὶς ἐξαίφνης περὶ τὸν νεανίσκον θαυμαστὴ μεταβολή (Tat., VIII, 17) – І у всьому іншому також виявив себе порядним, 
добрим та мудрим, дійсно разюча зміна сталася з юнаком. У наведених прикладах маємо об’єктивну оцінку персонажів, 
оскільки вони свою мудрість довели розсудливими вчинками та поведінкою. В останньому випадку значення лексеми 
σώφρων підсилюється його контекстуальним оточенням – прикметниками κόσμιος та ἐπιεικής, при чому перший вжитий 
ще й у найвищому ступені порівняння.

В іншій ситуації той же Каласирід радить Харіклії приховати своє кохання до Феагена, яке називає любовною неду-
гою, і розмірковує, що в даній ситуації наймудріше прийняти розумне рішення – πρὸς τῶ σώφρον τὸ βούλημα περιποιῆσαι 
σοφώτατον (Hel., ІV, 10), щоби перетворити недугу у шлюб. Тут, яскраво проглядається периферійна диференційна сема 
«хитрість», бо рішення має бути не просто мудрим, а вигідним для Харіклії, а прислівник σοφώτατον поглиблює й підси-
лює значення σώφρων в даній контекстуальній ситуації.

У даних випадках вживання аналізованої лексеми ми можемо з упевненістю констатувати реалізацію значення «му-
дрий, розумний». 

Сема «розсудливість» у даного прикметника розвинулося значення «поміркований, скромний, розсудливий». 
Розбійник Фіамід, закохавшись у Харіклію, вважає, що дівчина має душу шляхетну й скромну – τὴν ψυχὴν ἀγαθὴν τε καὶ 

σώφρονα (Hel., ІV, 10), на що вказує, на думку закоханого, її сором’язливий погляд. Фіамід навіть хоче взяти дівчину за 
дружину. Сатрап Євфрат характеризує Феагена й Харіклію τους ξένους... τα πάντα σώφρονας (Hel., VIII, 13) – чужинцями у 
всьому скромними. До такого висновку він доходить після певного часу спілкування з молодою парою. В обох випадках 
оцінка суб’єктивна, бо з сюжету роману ми довідуємося, що мовці відчувають особисту симпатію до героїв. 

А в епізоді, коли цариця Арсака, захоплена красою Фіаміда, у нього втупила нескромний погляд і кивками натякати 
на ганебніші речі – ὀφθαλμούς τε ἐπέβαλεν οὐ σώφρονας καὶ νεύματα τῶν αἰσχροτέρων αἰνίγματα (Hel., VII, 2), виявляється на-
впаки, негативна оцінка автора дій героїні, яка, проте, закладена не у прикметнику, а в запереченні οὐ. У даній ситуації ма-
ємо варіант вживання значення σώφρων, яке словники грецької мови подають як «поміркований щодо плотських бажань, 
цнотливий» [9, c. 7080,] і в основі якого лежить сема «поміркованість».

Потенційна сема «скромність» стала основою для розвитку ще одного значення – «благочестивий». Юнак Кліній, на-
магаючись довести підступність жінок, як один з прикладів наводить Пенелопу, через яку загинуло багато женихів, характе-
ризує її τῆς σώφρονος (Tat., І, 8) – благочестивою. Звичайно, тут міститься іронічна сема, бо мається на увазі тільки показова 
поведінка для людей, за якою ховається, на думку Клінія, інше обличчя. Також маємо негативну суб’єктивну оцінку мовця.

На відміну від прикметника σοφός прикметник σώφρων має ієрархічно організовану смислову структуру з дещо роз-
ширеним семантичним обсягом. Після семи «розум» наступні позиції займають «хитрість» та «розсудливість», з якою 
підрядним зв’язком пов’язана потенційна сема «скромність», що дала поштовх розвитку значення «благочестивий», за-
фіксоване в романі «Левкіпа і Клітофонт», яке не наведене у жодній зі словникових дефініцій і виокремити яке без ураху-
вання макроконтексту було би неможливо. 

Проведене дослідження показало, що хоча обидві лексеми володіють практично однаковим набором сем, мають за-
гальне значення «мудрий», однакову лексичну сполучуваність і можуть іноді виступати як синоніми, вони дещо відріз-
няються за своїм змістом. Інтегральною семою прикметника σοφός є «характеристика особистості, якість характеру» на 
основі набутих нею знань або життєвого досвіду, диференційними – «знання», «досвід», «розсудливість» і «хитрість», 
сама ж лексема має нейтральну оцінну семантику. Інтегральною семою σώφρων є «характеристика поведінки особи», ди-
ференційними – «розум», «хитрість», «розсудливість», «скромність», значення цього прикметника максимально наближе-
не до поняття свідомості, йому притаманна оцінка особи за її поведінкою і здатністю усвідомлювати те, що відбувається.

Загалом проведений аналіз засвідчив, що семантична структура проаналізованих прикметників багатокомпонентна і 
характеризується негомогенністю компонентів, які утворюють їхнє значення: у ній закодовані характеристики про об’єкт 
означення, ставлення мовця до адресата.

Аналіз семантичної структури прикметників зі значенням «мудрий, розумний» нам змогу констатувати, що мудрість 
у грецькому романі – це синтез раціонального знання і моральності, вона завжди позитивна, навіть диференційна сема 
цього поняття «хитрість», як бачимо, має відтінок позитивної конотації, що, очевидно, відповідає етичним нормам епохи 
занепаду грецького суспільства, коли сформувався жанр античного роману.

Спостереження над мовою пізнього грецького роману дало нам змогу виявити використання лексем з семантикою 
мудрість для позначення ментальної діяльності. Плідним може бути також зіставний аналіз прикметників на позначення 
інтелектуальної діяльності на матеріалі прози інших авторів пізнього періоду давньогрецької мови. 
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РЕФЛЕКСІЯ ДЕКОНСТРУКЦІЇ  
У ФРАНКОМОВНОМУ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОМУ ТЕКСТІ МУЗЕЙНОГО КАТАЛОГУ

Статтю присвячено дослідженню структурно-семантичних та семіотичних особливостей автентичного 
франкомовного мистецтвознавчого тексту музейного каталогу з метою виявлення його нелінійної організації, яка 
знаходить свою реалізацію у сегментованому представленні.

Ключові слова: ускладнений текст, нелінійність, семіотичні коди, гетерогенність, гіпертекстуальність, декон-
струкція.

reflectiON Of the decONStructiON iN fraNcOphONe Of art textStudy Of MuSeuM cata-
lOgue

The article is dedicated to investigation of structural-semantic and semiotic peculiarities of authentic francophone art text 
of museum catalogue with the intention of determination of its nonlinear organization that finds its realization in fragmented 
representation. 

Deconstructive text creates possibility for individual perception, accentuation of individual keynote, process of visual 
observation according to preferences and habits. Confirmation of plurality and subjectivity of truth takes place, possibility of 
spontaneous thinking and finding contents during the process of philosophism evolves.

Key words: complicated text, nonlinearity, semiotic codes, heterogeneity, hypertextuality, deconstruction.

РЕФЛЕКСИЯ ДЕКОНСТРУКЦИИ В ФРАНКОЯЗЫЧНОМ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОМ ТЕКСТЕ МУЗЕЙ-
НОГО КАТАЛОГА

Статья посвящена исследованию структурно-семантических и семиотических особенностей аутентичного 
франкоязычного искусствоведческого текста музейного каталога с целью выявления его нелинейной организации, 
которая находит свою реализацию в сегментированном представлении.

Ключевые слова: усложненный текст, нелинейность, семиотические коды, гетерогенность, гипертекстуаль-
ность, деконструкция.

Сучасний світ, завантажений потоками інформації, яка надходить з різних джерел, вимушений займатися пошуком 
спеціальних технологій для її передачі, сприйняття, збереження та засвоєння. Інформаційний тиск утворює складні стук-
тури, які пересікаються у просторі та часі, вимагає синхронного включення людини у різні комунікативні сфери, приму-
шує засвоїти одночасно декілька повідомлень. 

Невипадковим є підвищений інтерес вчених до семіотично ускладнених текстів, які поєднують в собі різнокодові 
семіотичні системи. Засвоєння ускладненого тексту як засобу комунікації відбувається в руслі тенденцій розвитку самої 
комунікації, а саме, збільшення об’ємів інформації, смислової надлишковості. Ускладнені тексти, які включають різно-
кодові одиниці, упорядковують великі потоки інформації та забезпечують раціональну комунікацію [6, с. 1].

Проблема синтезу і взаємодії різних видів мистецтва знайома ще з античної епохи. Античні митці, як і наступні по-
коління, звертались до дослідження комплексних одиниць: літератури і музики, літератури і живопису, літератури і архі-
тектури. У ХХ столітті, на основі багатовікової зацікавленості проблемою синтезу мистецтв, виникла суміжна категорія 
інтермедіальності. 

Теоретичним підгрунтям для появи нового поняття були праці М. Бахтіна, Ю. Кристевої, Жака Деріди та Ролана Барта 
про метатекст та інтертекстуальність як сутностей мистецтва і культури епохи постмодерна. М.Бахтін вважав текст від-
критою системою, яка знаходиться у взаємодії з іншими текстами [2, с. 10]; Ю. Крістева вперше впровадила термін «ін-
тертекстуальність» [13, с. 429]; Ж.Деріда помітив, що лінійність текстів втрачає свої позиції через втрату ефективності [7,  
с. 50]; Р. Барт зауважував, що текст не є лінійним ланцюжком слів, що виражає єдино можливий смисл, але багатомірним 
простором [1, с. 388].
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Сучасне мислення стає все більш нелінійним і це знаходить своє відображення у формах письма, в нових типах тексту. Не-
лінійне письмо розмикає одномірність тексту, дає простір для руху думки, можливість переходити в інші виміри [3, с. 19–20].

Сьогодні традиційне поняття тексту як лінійної, семіотично гомогенної сутності, суперечить уявленням про процеси 
пізнання та породження/сприйняття тексту. В сучасне поле дослідження залучається все більше коло явищ, і, як слідство, в 
лінгвістику увійшлі поняття: креолізований текст, гіпертекст, полімедіальний, вербально-візуальний, лінгвовізуальний, ізо-
вербальний, ізоверб, інтерсеміотичний, семіотично-ускладнений, моно і полікодовий та інші (Ю. О. Сорокін, Є. Ф. Тарасов, 
А. А. Залевська, О. Є. Анисімова, О. Є. Ведьманова, Г. В. Ейгер, Л. Юхт, В. Є. Чернявська, О. В. Пойманова, А. В. Протченко)

Подані терміни підкреслюють ідею, що текст не обмежується лише мовною складовою. Тексти сьогодення, особливо тексти 
засобів масової інформації, набувають нелінійного характеру, включаючи окрім традиційного мовного, візуальні та звукові коди.

Об’єктом поданого дослідження виявляється франкомовний аутентичний мистецтвознавчий текст музейного ката-
логу, як особливий тип гіпертексту і як елемент культури. Як зауважують І. І. Валуйцева та А. Б. Плохова, мистецтво є 
чуттєвою формою культури суспільства, а його витвори – не лише відображенням внутрішнього світу художника, але й 
показником духовного стану цілого соціуму. Саме тому, особливості сприйняття візуальних знаків та їх транспонування 
у вербальні знаки цікаве не лише для семіотики, але й для лінгвістики [5, с. 105–106].

Мистецтвознавчі тексти мають багато різних форм та цілей в залежності від мети та адресанта. Є. А. Єліна досліджує 
3 різних типи мистецтвознавчих текстів: перші відмічені наявністю вербальних посилів безпосередньо на художньому 
полотні, другі – на невеличких табличках, які знаходяться в музеях поряд з картиною та утримують коротку інформацію 
про назву, матеріал, дату виготовлення..., треті – інтерпретаційні коментарі критиків мистецтва, які виконують функцію 
посередника між автором витвору мистецтва та глядачем [9].

Наша увага зосереджується на текстах музейних каталогів, які цікаві нам через те, що виконані критиками мистецтва 
і можуть трактуватися як фахові естетичні об’єкти культури, які адресовані загальному адресату з різним рівнем обізна-
ності та спроможності сприйняття мистецтвознавчого артефакту.

Мистецтвознавчий текст, занурений у дослідження високого, вишуканого, естетичного, завжди приваблював науков-
ців різних гуманітарних напрямків. Великі філологи ХХ століття Юрій Михайлович Лотман, Юрій Сергійович Степанов, 
залишили значний доробок у галузі семіотики культури і мистецтва [12, 10].

Але особливо в останні два десятиліття мистецтвознавча дискурсія потрапляє у фокус підвищеної уваги вчених. Акту-
альність цієї теми пояснюється багатьма факторами, серед яких зміна парадигми досліджень – від вузькоcпеціальних до 
трансдисциплінарних; постійні зусилля вчених на зближення мовознавства з мистецтвознавством з метою пізнання інших 
культур; закономірний, у зв’язку з сучасним розвитком інформаційних технологій інтерес до аналізу ускладнених текстів, 
що поєднують різні семіотичні коди; потреба у розширенні культурного тезаурусу людини. 

Метою дослідження є виявлення особливостей структурної, семіотичної, семантичної організації мистецтвознавчого 
тексту музейного каталогу.

Поряд із загальними для всіх текстів ознаками мистецтвознавчий текст характеризується низкою відмінних ознак, до 
яких відносяться: гетерогенність складових, поліінформативність, надмірність, можливість одноразової однозначності і 
інтерпретативність. Інформативність гетерогенного тексту визначається ефективністю його полікодової структури, що 
дозволяє багаторазово дублювати інформацію та призводить до певної надлишковості. Текст одночасно пластичний і 
а-пластичний. Його динаміка проявляється через взаємопроникнення, яке забезпечує динамічність під час смислопорож-
дення. Гетерогенний текст є зв’язним, що не завжди очевидно ззовні, транслює злиття смислів, в результаті чого кожен 
компонент гетерогенного тексту виявляє нові потенційні значення. Інтерпретативність мистецтвознавчого тексту як осо-
бливе явище, веде до плюралістичного бачення певної сутності, до вивчення «чужої» думки, до дослідження іншого спо-
собу бачення оточуючого світу.

Специфіка гетерогенного тексту полягає скоріше у взаємодії його складових, ніж в структурних особливостях кож-
ної з них окремо. Всі ті властивості, які відрізняють його від звичайного вербального тексту або від простої картинки, 
з’являються в процесі його створення на основі взаємної адаптації полікодових складових в єдиному графічному просторі. 
В результаті виходить специфічний полікодовий витвір, в якому вербальний текст починає виконувати оповідальну функ-
цію своєю графічною формою, а зображення, завдяки специфічній структураціі, читається як вербальний текст.

Між вербальним і іконічним компонентом встановлюються синсематичні стосунки, тобто вербальна частина орієнто-
вана на зображення або посилає до нього, а зображення виступає як обов’язковий первинний компонент. Витвори мисте-
цтва дають можливість для поліінтерпретації.

За висновками багатьох вчених, гетерогенний мистецтвознавчий текст є залежним текстом, оскільки «прив’язаний» до 
ілюстрації, до якої відноситься. Без ілюстрації сенс коментаря, як правило, не ясний тому, хто не знайомий з даною кар-
тиною. Вербальний коментар описує зображення, тому йому відводиться вторинна функція. При цьому між вербальною і 
образотворчою частинами встановлюються стосунки взаємодоповнення.

Такі вчені як Дресслер, 1978; Карасик, 1998; Шехтман, 2000; Ковальова, 2004; Протченко, 2006; Большакова, 2008; 
Стройков, 2008; вважають, що виявлення типологічних характеристик мистецтвознавчого тексту можливе шляхом дослі-
дження саме його нелінійності, тобто як такого, що характеризується інтертекстуальністю та гіпертекстуальністю. 

Нелінійну форму організації текстового матеріалу зазвичай співвідносять з гіпертекстуальністю. В нелінійному тексті 
смислові складові вишикувані в вертикальних та горизонтальних площинах загального смислового контексту. Смисло-
ві конструкти головної лінії повідомлення розташовуються горизонтально, тоді як додаткові коментарі представлені у 
вертикальній площині за посередництвом смислової асоціативності. Феномен гіпертекстуальності базується на принципі 
деконструкції. Деконструктивісти вперше запропонували методологію дослідження нелінійних текстів, сформували ін-
струментарій розподілу тексту на смислові компоненти з подальшою їх вільною інтерпретацією, яка по суті виявляється 
зворотнім збиранням [8, с. 124].

В процесі деконструкції тексту дослідник намагається відкрити в ньому нові, «інші» смисли, про які навіть автор не 
здогадувався, але вони просякли в нього начебто поза його свідомістю, приховались у «зборках» складного смислового 
ландшафту, який автор намагається висловити в своєму тексті. При цьому деконструктивіст звертає особливу увагу на 
якійсь дрібні, ніби незначні деталі, і тим самим добуває нові смисли, ніколи ще раніше невідомі [4, с. 281].

Для проведення дослідження структурної, семіотичної та семантичної організації мистецтвознавчого тексту були 
використані матеріали паперового музейного каталогу Швейцарського видавництва Crédit Suisse «The national Gallery» 
Guide du visiteur [14]. Корпус фактичного матеріалу дозволив помітити специфічні риси мистецтвознавчого тексту на від-
міну від інших, досліджуваних раніше в електронному варіанті на музейних сайтах та альбомах живопису [11, с. 134–135].
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Кожний мистецтвознавчий текст розташований на окремій сторінці і гармонійно заповнює її. Перше загальне вра-
ження призводить до думки про мозаїчну організацію поданого матеріалу: іконічні тексти супроводжуються численними 
мікротекстами-коментарями. Розташування іконічних та вербальних текстів на сторінці є типовим для вищевказаного 
музейного каталогу: зверху зліва – вербальний мікротекст- назва картини, рік її створення, автор, дати життя, техніка 
живопису, розмір полотна; справа – номер зала, де знаходиться картина; середина першої половини сторінки утримує 
ілюстрацію полотна, з двох боків від ілюстрації знаходяться один-два збільшених зображення певних значущих деталей 
картини та чотири мікротекста, поєднані з картиною стрілочними лініями; ліва сторона другої половини сторінки за-
повнена чотирма мікротекстами, кожному з яких передує питання, марковане жирним шрифтом; справа – автопортрет 
художника та вербальний текст на позначення головних віх його біографії та творчості. Різноманіття іконічних, вербаль-
них, графічних, кольорових знаків свідчить про складну гіпертекстуальну структуру, яку неможливо сприймати синтаг-
матично, послідовно, лінійно. Весь текст сегментований на дванадцять окремих частин і потребує його «зборки» кожним 
окремим відвідувачем музею. Така ідея множинних інтерпретувань віддзеркалює спрямування постмодерної філософії, 
яка намагається відмежуватись від філософської універсальної теорії, приділяючи увагу не поясненню загального, а опи-
су гри відмінностей. Необхідне реконструювання деконструктованого. Для з’ясування причини такого постмодерного 
деконструювання мистецтвознавчого тексту звернемось до аналізу змістовного наповнення мікротекстів. Перші чотири 
мікротексти, які оточують іконографічний текст, утримують опис важливих для розуміння задуму автора деталей, стрі-
лочні лінії спрямовані на них: les bras charnus de Madame Moitessier dont Ingres était obsédé; un vase Imari japonais et un tamis 
à main en soie; miroir reflétant une image à un angle impossible pour nous montrer la beauté du modèle d’un autre point de vue; 
les franges montrent que le motif sur ce tissu était cher et tissé (et non pas imprimé) – un exemple des tissus français à la mode, de 
haute qualité. 

Кожний з чотирьох наступних мікротекстів випереджується питальним реченням, виділеним графічними засобами. 
Виокремлений інтервалами, присвячений окремій підтемі, мікротекст підпорядковується аналізу іконічного тексту: Quels 
sont les points forts de ce tableau? Quelle histoire se cache derrière le tableau? Quelles techniques sont employées par l’artiste? 
Pourquoi cette oeuvre fait-elle partie de la visite? Завдяки такому фокусуванню уваги адресата, відбувається якісне ознайом-
лення з сильними позиціями картини: Il est étrange mais fascinant. Pourquoi se tient-elle la main à l’oreille? Est-ce le portrait 
d’une femme ou de sa robe?;

 з історією її створення: On demanda à Ingres de réaliser ce tableau de Madame de Moitessier après que celle-ci avait épousé 
un riche banquier. Il hésita, plus intéressé par les tableaux mythologiques. Il fut convaincu lorsqu’il découvrit la beauté de son 
modèle. Il passa des années à perfectionner une pose, vue sur une ancienne peinture murale représentant la déesse d’Arcadie, 
peinture sortie de terre à Herculanum... Pendant les 12 ans qu’il passa sur le portrait, son modèle eut plusieurs enfants et devint 
tellement impatiente qu’elle demanda à l’artiste de lui livrer une version simplifiée de son portrait; 

з техніками, до яких запобігає майстер: Lorsqu’il travaillait à la peinture à l’huile, Ingres avançait lentement. Il obtenait 
des surfaces lisses sans failles au niveau des zones représentant la peau nue. Ce résultat était en contraste avec la technique plus 
grossière utilisée pour la robe du modèle, par exemple. Ces techniques suggèrent peut-être que le corps du modèle est aussi parfait 
qu’une sculpture de marbre;

 з історико-культурним значенням картини: Comme la création de ce tableau fut si longue, la robe de Madame de Moitessier 
fut modifiée plusieurs fois. Le milieu des années 1850 était une période de grans changements dans la mode française. Cette 
dernière robe reflète ces changements. Napoléon III avait demandé à la nouvelle impératrice, Eugénie, de porter des brocarts de 
Lyon, afin de stimuler l’industrie de la soie.

Автопортрет, головні віхи біографії та творчої діяльності художника виділені окремою тонованою полосою: Jean-
Auguste-Dominique Ingres. Né en 1780 dans le sud-ouest de la France. Déménage à Paris en 1824. Sa carrière de portraitiste est 
couronnée de succès, mais se considère comme un peintre d’histoire [14, с.69].

Отже, сукупність виокремлених мікротекстів, незважаючи на те, що кожний з них переслідує свою конкретну ціль, 
укладають єдність, подібно мозаїчній конструкції. Три мікротексти, де передається інформація про історію створення 
картини, використані техніки, історико-культурне значення полотна, утворюють горизонтальну площину загального 
смислового контексту. Щодо інших мікротекстів, то вони слугують для відбиття дрібних деталей, які можуть залишитися 
непоміченими, нерозкодованими адресатом. Проте, саме ці деталі,

які викликають певні асоціації, створюють простір для доміркування, самостійного відкриття та розвитку смислу: 
пишне тіло моделі, відбиття профілю та плеч персонажу у дзеркалі, її багате вбрання ручної роботи, обізнаність у цінності 
культурних артефактів (японська ваза Імарі).

Таким чином, три іконічних та десять вербальних мікротекстів підпорядковані ідеї багатовекторної презентації і 
аналізу одного художнього полотна, тобто утворюють єдиний текст. Однак прочитання цього тексту не відбувається за 
класичним лінійним принципом. Адресату запропоноване вільне пересування у просторі відокремлених графічними, ко-
льоровими засобами, сегментованих мікротекстів. Деконструктований текст утворює можливість індивідуального сприй-
няття, виділення особистої домінанти, плин зорового спостереження у відповідності до уподобань та звичок. Відбувається 
затвердження множинності й суб’єктивності істин, на передній план виходить теза про значення розуміння, а не знання, 
відкривається можливість спонтанного мислення, знаходження змістів у процесі філософствування.

Віднесення текстів музейного каталогу живопису до розряду нелінійних є сповна правомірним, оскільки неоднорідні 
компоненти тексту утворюють одне візуальне, смислове і структурне ціле, яке не можна звести до суми складових його 
частин, через взаємодію і взаємовплив цих частин. Реконструкція роздрібненого тексту відбувається не завдяки когезив-
ному зв’язку одиниць, але через змістову когерентність, фокусовану на ідеї. 

Текстуальні, лінгвістичні, семіотичні особливості досліджуваного тексту виявились у значній мірі відмінними від 
характерних особливостей традиційного тексту. Це відкриває широку перспективу для лінгвістичних розвідок в цьому 
напрямку.
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ВЕРБАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ GLOBALISATION В МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

У статті розглянуто вербальні засоби представлення концепту GLOBALISATION в дискурсі мас-медіа. На осно-
ві даних кількісного та квантативного аналізу вживання слів супровідників до імені концепту сконструйовано доме-
ни профілювання досліджуваного концепту. Обґрунтовано найбільш актуальні домени (сфери) вираження концепту 
GLOBALISATION. 

Ключові слова: концепт, слова-супровідники, критерій χ2, парцела, домен.

VerBal expreSSiON Of cONcept glOBaliSatiON iN MaSS Media diScOurSe
The article presents the results of research within the cognitive school of modern linguistics. Verbal means of representa-

tion of concept GLOBALISATION in mass media discourse are considered. The research is based on the works of such famous 
linguists as M. Johnson, G. Lakoff, L. Talmy. Mass media discourse, from which the material was selected, is represented by 
articles of periodical newspapers and magazines (The Scotsman, The Observer, Yale Global, The Globalist). The domains of 
concept profiling are constructed on the basis of qualitative and quantitative (statistic) analysis that includes χ2-test. Linguistic 
collocations are believed to be the main source of concept representation. Acknowledging it, the emphasis is put on research-
ing the compatibility of lexemes «global» and «globalization» which are main representatives of the concept GLOBALISA-
TION. All words that observed in the same sentence with words mentioned above are classified into lexico-sematic classes ac-
cording to their semantic meaning. The results reveal the importance of several classes of nouns («processes / development», 
«thinking / categories of thinking», «profession / post», «territory / country / government) and adjectives («functional quali-
ties», «positive attitude», «negative attitude»). The usage of χ2-test enabled us to distinguish more essential lexico-semantic 
classes (parcels), which have more significance for understanding the concept under consideration. Accordingly, parcels are 
arranged into domains that represent the spheres of concept realization. They are as follows: «processes / development», 
«politics», «vital functions of living things», «the dimension of globalization», «culture / science», «communication / society». 

The quantitative analysis of data reveals a wide range of topics covered in mass media discourse, which main aim is to 
influence the readers and form a certain attitude towards events, things and phenomena. Therefore, the domain «politics» was 
one of the biggest in the discourse. Thus, quantitative analysis enabled more specific consideration of linguistic data. Further 
research can deal with concept profiling in other types of discourse. 

Key words: concept, χ2-criterium, parcel, domain.

ВЕРБАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНЦЕПТА GLOBALISATION В МАСС-МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ
В статье рассмотрены вербальные средства вербализации концепта GLOBALISATION в масс-медийном ди-

скурсе. На основание результатов количественного и квантативного анализа употребления слов-сопроводителей 
к имени концепта сконструированы домены профилирования концепта. Обосновано наиболее актуальные домены 
выражения концепта GLOBALISATION.

Ключевые слова: концепт, слова-супроводители, критерий χ2, парцела, домен.

Співвідношення вербальних та ментальних структур знання індивіда у процесі конструювання світу сьогодні є осо-
бливо актуальним з огляду на антропоцентричну парадигму лінгвістики. Моделі організації знань, що описані в працях 
М. Джонсона, С. А. Жаботинської, Дж. Лакоффа, Р. Ленекера, Л. Талмі, Е. Рош та Ч. Філлмора, беззаперечно є предметом 
особливої уваги порівняно нової галузі знань – когнітивної лінгвістики.

Нині нової перспективи набувають дослідження профілювання концепту на фоні концептуальної структури – домену 
(Є. Бартмінський, В. Еванс, Р. Ленекер). Особливо наріжними є питання виокремлення у структурах репрезентації знань 
концептів, що відносно недавно увійшли до концептосфери англійськомовного соціуму та не ставали об’єктом наукових 
пошуків лінгвістів, одним з яких постає концепт GLOBALISATION. Особливості вербального представлення концепту 
в окремих типах дискурсу викликає непохитний інтерес лінгвістичної спільноти, що і визначає актуальність даної нау-
кової розвідки. 

Вираження концепту в певному дискурсі відбувається не тільки в результаті активізації певних сфер (доменів), акту-
альних для розуміння концепту, але й завдяки використанню засобів, характерних для окремого дискурсу. Тобто один і 
той самий концепт може мати різні набори семантичних ознак у різних дискурсах. Ця особливість концептів пояснюється 
їх динамічною природою та метою дискурсу, які закладає адресат, формуючи текст, що належить до певного виду дис-
курсу. Кожен тип дискурсу має свої засоби для досягнення поставленої мети комунікації.

Дискурс мас-медіа, що в нашому дослідженні реалізується в жанрі публіцистичної газетної статті, розкриває семан-
тичні ознаки концепту через сукупність текстів, кожен з яких відображає індивідуальне розуміння концепту, проте аналіз 
об’ємної вибірки дає нам змогу говорити про надавторське, суспільне розуміння розгляданого концепту. 

© Л. В. Мунтян, Д. Ю. Твердохліб, 2016



244 Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

Дослідження концепту GLOBALISATION у дискурсі мас-медіа має на меті виявлення сфер вираження концепту в 
публіцистичних газетних статтях. Матеріалом для дослідження послужили статті видань The Guardian, The Scotsman, The 
Observer, Yale Global, The Globalist за 2000–2013 рр. Об’єктом дослідження є концепт GLOBALISATION, актуалізований 
у сучасному англійськомовному дискурсі мас-медіа. 

У запропонованому дослідженні були використані кількісний аналіз, критерій χ2 та контекстуальний аналіз вжи-
вання супровідних лексем «global» та «globalization», що були обрані нами як репрезентанти (вербалізатори) концепту 
GLOBALISATION. 

На нашу думку, лінгвістичне дослідження сполучності має значний науковий потенціал для відтворенні фрагмента мов-
ної картини світу, на фоні якої реалізується концепт. Вербальні засоби вираження концепту разом з їх сполучними характе-
ристиками допомагають більш детально сформувати концептуальну структуру концепту, зрозуміти суть процесів концеп-
туалізації та лексикалізації. Так, І. В. Арнольд [1, с. 254] вважає, що окреме слово сприймається залежно від його місця в 
контексті. Його тематична значущість залежить від інтенсивності його зв’язків з іншими словами. Тобто, добір і сполучува-
ність слів нерозривно пов’язані з комбінаторикою концепту, а саме з предметом зображення та ставленням до нього.

У нашому дослідженні ми послуговуємося поняттям «слова-консоціати» або «слова-супровідники», під яким, слідом 
за мовознавцем А. Я. Шайхевичем, розуміємо слова, пов’язані за смислом, що часто зустрічаються в текстовому фрагмен-
ті в найближчому оточенні номінативної лексеми концепту. На думку науковця, якщо слова часто зустрічаються недалеко 
одне від одного в осмисленому тексті, то вони пов’язані одне з одним за смислом [6]. Так, ім’я концепту разом з супровід-
ними словами (словами-консоціатами) утворює домен, у межах якого концепт знаходить своє вираження в тексті. Домен 
включає набір ознак, які розкриваються при сполучуваності імені концепту із супровідними словами [2; 4; 5].

Для аналізу супровідних слів ми обрали повнозначні частини мови – іменники, дієслова та прикметники. Аби більш 
точно визначити статистично вагомі лексико-семантичні класи ми вдались до квантитативного методу дослідження, так 
званого критерію незалежності χ2 (хі-квадрат). За допомогою критерію χ2 можна визначити наявність відповідностей і на-
явність різниці між розподілом частот досліджуваних величин [3].

В результаті кількісних підрахунків вживань слів-супровідників до номінативних лексем концепту в статтях, що пред-
ставляють дискурс мас-медіа, ми отримали наступні дані: іменників зафіксовано 35317 одиниць (для обох номінативних 
лексем), менше дієслів (17301) та прикметників (14870).

Кількісний аналіз іменників з номінативною лексемою «globalisation» засвідчив переважання ЛСК (лексико-семан-
тичного класу) «процеси, перетворення» (3515 слововживань). Глобалізація розуміється як сукупність процесів і пере-
творень, що відбуваються у світовій економіці, політиці, культурі та суспільстві. Даний ЛСК іменників, супровідних обом 
номінативним лексемам, найчастіше включав у тексті лексичні одиниці process, development, growth, change, rise:

«Since globalism does not imply universality and given that globalization refers to dynamic changes, it is not surprising that 
globalization implies neither equity – nor homogenization» (The Globalist, «Globalism Versus Globalization», 2002).

Також частотними супровідними до лексеми «globalisation» іменниками виявилися ЛСК «економіка, господарювання» 
(1642) та «мислення, категорії мислення» (1740), ЛСК «професія, посада» (1079) та «держава, країна, територія» (1028).

У реченнях з номінативною лексемою «global» спостерігаємо майже повний збіг найуживаніших ЛСК іменників, 
трьома найчастотнішими з них є «економіка, господарювання» (2441 слововживань), «мислення, категорії мислення» 
(1695) та «організації, установи, угруповання» (1249). ЛСК «процеси, перетворення» четвертий (1080), а «держава, країна, 
територія» (1291) п’ятий за інтенсивністю вживання. 

ЛСК «економіка, господарювання» вказує на те, що глобалізація, насамперед, проявляється у сфері економіки та тор-
гівлі. Вищезгаданий ЛСК більшою мірою засвідчив про свою вагомість завдяки частотному вживанню іменників trade, 
economy, market, labour, technology. Для номінативної лексеми «global» помічаємо домінування супровідних іменників 
economy, market, trade, business, income. :

«WTO rules force Third World countries to rush headlong into the global economy. Local firms and farmers are unprepared for 
global competition, and their governments cannot assist them, confronting restrictions that rich countries never faced during their 
early stages of growth» (YaleGlobal, «A Floundering WTO» – Part II, 2006).

Отже, за тематичною спільністю об’єднуємо значущі парцели, утворені ЛСК іменників, в домени: домен «політика» 
(парцели «політика», «професія, посада», «власні назви», «організації, установи, угруповання», «держава, країна, тери-
торія»), домен «процеси, стани, розвиток» (парцела »процеси, перетворення»), домен «економіка» (парцела «економіка, 
господарювання»), домен «масштабність та всеохопність» (парцела «форма, структура»). Як бачимо, для дискурсу мас-
медіа найбільш актуальним серед іменників виявився домен «політика», що об’єднав п’ять парцел з ЛСК іменників. 

Серед ЛСК супровідних дієслів для номінативної лексеми «globalisation» найбільше виявилося дієслів на позначення 
»процес, зміна, розвиток» (1673 слововживання), «буття» (1021), «морально-інформаційна дія, вплив» (760), «модаль-
ність» (728), «мовленнєва діяльність» (544). П’ять найчастотніших класів збігаються і для репрезентанта досліджуваного 
концепту – прикметника «global»: «процес, зміна, розвиток» (1600 слововживань), «буття» (1104), «морально-інформацій-
на дія, вплив» (834), «модальність» (682), «мовленнєва діяльність» (642).

Парцела «процес, зміна, розвиток» мірою реалізує себе завдяки вживанню частотних дієслів increase, change, continue, 
use, rise (у реченнях із номінативною лексемою «globalisation»). Так, найбільш частотній лексемі increase не завжди при-
таманна позитивна конотація (наприклад, зростання економіки). Ця лексична одиниця вживається також для наголошення 
на загостренні проблем, спричинених процесом глобалізації. Таким чином, можемо помітити яскраво виражену екпресив-
ність дискурсу мас-медіа [7, с. 12]: 

«Low-paid sweatshop workers, GM seed pressed on developing world farmers, selling off state-owned industry to qualify for 
IMF and World Bank loans and the increasing dominance of US and European corporate culture across the globe have come to 
symbolise globalisation for some of its critics» (The Guardian, «What is globalisation?», 2002).

У матеріалі з номінативною лексемою «global» можемо виділити вживання супровідних дієслів increase, grow, continue, 
reduce, change. Так, лексему reduce зустрічаємо в контексті необхідності зменшення нерівності, податкового тягаря для 
країн, що розвиваються, бідності:

«The WTO must help raise the bar of openness in the global economy to generate growth and reduce poverty» (Yale Global, 
«The politics of globalisation, 2011).

Аналіз обрахунків критерію χ2 вказав на три випадки статистично вагомих результатів для ЛСК дієслів, супровідних 
для номінативних лексем »globalisation» і »global». Зокрема, вдалося виявити значимість ЛСК «стосунки між людьми» 
(χ2=6,84) та «положення в просторі» (χ2=4,91) для номінативної лексеми «globalisation», що не проявили себе як найбільш 
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частотні під час кількісних підрахунків уживання дієслів. ЛСК «мовленнєва діяльність» (χ2=6,72), для якої проявився χ2, 
була п’ятою за частотністю для обох номінативних лексем концепту.

ЛСК «стосунки між людьми» вказав на важливість особистісної сфери для мас-медійного простору вираження кон-
цепту. Оцінні ознаки концепту відображаються у ставленні людей до процесу глобалізації:

«And regardless of whether it works for good or ill, globalisation’s exact meaning will continue to be the subject of debate 
among those who oppose, support or simply observe it» (The Guardian, «What is globalisation?», 2002).

Підрахунки критерію χ2 дають змогу об’єднати парцели в домени. Так, парцели «процес, зміна, розвиток», «продуку-
вальна дія», «положення в просторі» належать до домену «процеси, стани, розвиток», парцела «мовленнєва діяльність» 
належить – домену «спілкування / соціум». Формуємо й домен «життєдіяльність людини», куди входить парцела «сто-
сунки між людьми». Отже, домен «процеси, стани, розвиток», об’єднуючи в собі три парцели, представлені ЛСК дієслів, 
найоб’ємніший.

Кількісний аналіз ЛСК прикметників указав на переважання класів на позначення «значеннєвих, функціональних 
ознак» (6796 супровідних одиниць для обох вербалізаторів), «вікових, часових ознак» (1207 одиниці), «ознак належності» 
(992 одиниці). Ці три ЛСК були найчастотнішими для обох номінативних лексем концепту. Численнними були також 
парцели «опис розміру, форми, величини» (336 одиниць для «globalisation» та 351 одиниця для «global») та «просторова 
оцінка об’єкта щодо протяжності, відстані, положення» (323 та 359 одиниць відповідно).

ЛСК «значеннєві, функціональні ознаки» демонструє значне кількісне переважання над наступним за частотністю 
ЛСК. Цей факт свідчить про вагомість парцели, утвореної цим ЛСК, для профілювання концепту. Фактичне вживання 
прикметників, що позначають »значеннєві, функціональні ознаки», вказує на реалізацію парцели завдяки частотному 
використанню лексичних одиниць economic, political, financial, cultural, що відображають відповідні сфери актуалізації 
концепту Інтенсивністю вживання також вирізняються national та його антоніми international, world:

«At the same time, globalization is blurring the line between national and world issues, redefining our notions of space, 
sovereignty and identity» (The Globalist, »Whither globalization?», 2011).

Частотними є ЛСК «загальна позитивна оцінка» та «загальна негативна оцінка» характеризують глобалізацію як дво-
бічний процес, що має як позитивні, так і негативні сторони. При цьому для ЛСК «загальна позитивна оцінка» критерій 
χ2 виявився значно вищим, ніж для ЛСК «загальна негативна оцінка». Зокрема, глобалізація може стати кроком вперед у 
боротьбі з бідністю:

«Some say that the spread of globalisation, free markets and free trade into the developing world is the best way to beat poverty 
– the only problem is that free markets and free trade do not yet truly exist» (The Guardian, «What is globalisation?», 2002).

Використання критерію χ2 дало змогу виокремити ті парцели, вживання яких перевищує теоретично очікуване, тобто 
є значимими для розуміння концепту. На основі даних підрахунків, парцели, вживання яких виявилося статистично ва-
гомим, об’єднано в домени: домен «процеси, стани, розвиток», домен «політика», домен «життєдіяльність людини», 
домен «масштабність та всеохопність», домен «культура, наука», домен «спілкування / соціум». 

Аналіз кількісних даних вживання слів-супровідників до імені концепту свідчить про надзвичайно широкий тема-
тичний діапазон дискурсу мас-медіа, головною метою якого є вплив на аудиторію з метою формування світоглядних 
принципів, що зумовлює яскраво виражену емотивність. Так, домен «політика» виявився дуже важливим та об’ємним у 
досліджуваному дискурсі (загалом 6 парцел), що цілком очікувано, адже концепт ПОЛІТИКА належить до базових кон-
цептів вищезгаданого дискурсу.

Таким чином, використання квантативних методів аналізу уможливило більш точне виділення сфер профілювання 
досліджуваного концепту, що дає змогу вбачати перспективу в їх залученні для розгляду профілювання концепту в інших 
типах дискурсу.
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У статті охарактеризовано поняття «звернення» у сучасній лінгвістичній науці; з’ясовано співвідношення по-
нять «звернення» і «вокатив» у комунікативному акті; представлено таксономічну організацію категорії звернення 
як перформативного компонента висловлювання у сучасній лінгвістиці.
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taxONOMic OrgaNiZatiON Of categOry Of addreSS aS perfOrMatiVe utteraNce cOMpO-
NeNt iN MOderN liNguiSticS

The article deals with the concept of «address» in modern linguistics. Today the most significant intersection of communi-
cative act is the category of address that has been defined in terms of human interaction involved in communication, though it 
is represented by morphological and syntactic aspects. The main aim is to represent the taxonomic organization of category of 
address as performative utterance component in modern linguistics. The relationship between «address» and «vocative» has 
been clarified within the communicative act. The taxonomic organization of category of address as a component of performative 
utterances in modern linguistics has been represented. It has resulted in the following: the category of address may be based on 
the provisions of communicants in time and space, whether it is contact or distant. Depending on the characteristics of the nomi-
nation companion, the following types of applications have been distinguished: a) addressee – a nomination on the basis of kin-
ship; b) the nomination by sex and age groups; c) the nomination by profession, position, rank, title; d) social roles. Additionally, 
the category of address has been divided into address and nominatives or indices, and address and regulatives or relationships.

Key words: «address», «vocative» communicative act, taxonomic organization, performative component.

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ ОБРАЩЕНИЯ КАК ПЕРФОРМАТИВНОГО КОМ-
ПОНЕНТА ВЫСКАЗЫВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

В статье было охарактеризовано понятие «обращение» в современной лингвистической науке; выяснено соот-
ношение понятий «обращения» и «вокатив» в коммуникативном акте; а также ж представлено таксономическую 
организацию категории обращения как перформативного компонента высказывания в современной лингвистике.

Ключевые слова: «обращение», «вокатив», коммуникативный акт, таксономическая организация, перфоматив-
ный компонент.

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. На сьогодні в епоху глобалізації, інформатизації і широкої 
міжкультурної комунікації лінгвісти намагаються відшукати той інструмент впливу на адресата, що є сильнішим і ефек-
тивнішим, ніж саме спілкування. У зв’язку з цим перетин найістотніших комунікативних зв’язків зактуалізував категорію 
звернення як особливої точки взаємодії людей, що беруть участь у спілкуванні (див. праці Н. І. Белунової, В. Є. Гольдіна 
та ін.), адже, хоча вона і оформилася як в морфологічному (А. М. Пешковський), синтаксичному (О. О. Шахматов) ас-
пектах, з позиції структури і частиномовного складу (В. П. Проничев, Є. П. Бейліна, М. І. Формановська), так і шляхом 
застосування комунікативно-прагматичного та соціолінгвістичного підходів (В. Є. Гольдін, Л. П. Рижова, М.І. Уліссова), 
однак, слідом за В.Є. Гольдін, і дотепер залишається найяскравішим і найуживанішим етикетним знаком, що «обслуговує 
одну з найважливіших сторін мовної діяльності, зокрема організацію і регуляцію комунікативних відносин, розподіл і 
перерозподіл комунікативних ролей у ході спілкування, створення оптимальної тональності спілкування» [3, с. 114].

Мета статті – представити таксономічну організацію категорії звернення як перформативного компонента висловлю-
вання у сучасній лінгвістиці.

Завдання: 1) охарактеризувати поняття «звернення» у сучасній лінгвістичній науці; 2) з’ясувати співвідношення по-
нять «звернення» і «вокатив» у комунікативному акті; 3) представити таксономічну організацію категорії звернення як 
перформативного компонента висловлювання у сучасній лінгвістиці.

Виклад основного матеріалу дослідження. У «Словнику української мови» звернення – 1) «дія за значенням звер-
нути і звернутися»; 2) «сповіщення, розпорядження або заклик, привітальна промова і т. ін., адресовані народові, якому-
небудь колективові, організації, спеціалістам якої-небудь галузі» [17, т. 3, с. 465]. Зауважимо, що окремі вчені вкладають 
індивідуальний зміст у це поняття. Так, наприклад, А.Д. Шмельов розуміє звернення як синтаксично відокремлене мовне 
вираження, яке називає адресата мови, так і вибір мовних засобів залежно від статусу адресата в межах комунікативного 
акту (наприклад, застосування займенників Ви / ти). Однак, за словами дослідника «займенники другої особи, як правило, 
використовуються не в функції відокремленого компонента пропозиції, а в функції того чи іншого члена пропозиції для 
безпосередньої референції до адресата мови» [25].

Л. П. Рижова, кваліфікувавши звернення як «нестандартний перформативний компонент висловлювання, дискурс, ви-
ражений своєрідною формою, представлений тільки адресатом» [16, c. 3], виокремлює такі його семантичні ознаки: «адре-
сація – спрямованість до адресата мовлення; вокативність – кличний, віднесений до іншої особи; бажання / побудження 
(у широкому сенсі), які утворюють семантичну базу або узагальнений типовий семантичний зміст звернення» [16, c. 7]. 
М.М. Копиленко наголошує на тому, що необхідно розрізняти терміни звернення і вокатив: якщо зверненням, на думку 
дослідника, це «лише комунікативний акт», то вокатив – «слово (або поєднання слів), що використовується в цьому акті». 
Дослідник додає, що звернення не буває стилістично нейтральним, так як «за допомогою вокатива той, хто говорить, ви-
словлює своє ставлення до слухача», а відтак, вокатив завжди є емоційно забарвленим [7].

У запропонованій розвідці як найбільш оптимальну дефініцію пропонуємо позицію В. П. Пронічева, який характери-
зує звернення як «організоване за законами певної мови назва реального або передбачуваного адресата мови, що викорис-
товується в мовному спілкуванні з метою залучення уваги тієї особи, до якого мова спрямована, викликати у нього певну 
реакцію на подальше повідомлення або змусити його до вчинення дії, що диктується розмовною ситуацією» [14, c. 3].

На сьогодні існують різні класифікації звернень, в основу яких покладено найрізноманітніші ознаки.
За ознакою положення комунікантів у часі і просторі виділяються звернення: а) контактні (якщо співрозмовники зна-

ходяться поруч і бачать один одного (ситуація безпосереднього спілкування)); б) дистантні (спілкування по телефону і 
листування поштою, по смс і в Інтернеті). Варто наголосити, що контактність / дистантність комунікантів у часі і просторі 
зумовлюють можливість класифікувати звернення за ознакою усна / письмова форма спілкування: а) контактне спілку-
вання і дистантне по телефону – усна форма; б) дистантне спілкування в листі, по смс і в Інтернеті – письмова форма.

Залежно від ознаки, за яким здійснюється номінація співрозмовника, виокремлюють такі види звернень: а) звернення 
– номінації за ознаками спорідненості: Батько! Мамо! Синку! Дочко! і т. ін.; б) номінації за статево-віковими ознаками: 
Дівчино! Молода людино! і т. ін.; в) номінації за професією, посадою, званням, титулом, саном: Докторе! Товарише мілі-
ціонере! Пане президенте! Професор Іванов! Батюшка! г) з соціальної ролі: Шановні телеглядачі! Шановні любителі тенісу!

Окрім цього, розрізняють звернення-номінатіви, або індекси і звернення-регулятиви, або відносини. Звернення-номі-
натіви вказують на соціальну роль і статус адресата, які, як правило, виконують апелятивно-вокативну функцію. Звернен-
ня-номінатіви Н.І. Формановська відрізняє від звернень-регулятивів, функція яких полягає у сигналізуванні про ставлення 
адресанта до адресата [19, с. 63]. При цьому В. І. Карасик представив свою власну класифікацію, у якій виділив стандартні 
(визначені і невизначені) і нестандартні вокативи. До нестандартних вокативів В. І. Карасик відносить будь-які слова, які 
можуть бути використані в функції звернення. Стандартні вокативи включають два типи одиниць: невизначені і певні 
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вокативи. До невизначених вокативів відносяться вигуки, за допомогою яких привертають увагу людей, а також деякі 
види займенників (Всім, всім, всім!). Певні вокативи є титули, звання, терміни спорідненості, особисті займенники другої 
особи, імена власні [5, с. 210]. Залежно від категоріальної ознаки, пов’язаної з ознакою вокативності, стандартні звернення 
поділяються на чотири класи: 1) статусні (соціальні) вокативи висловлюють відносну позицію людини в соціальній ієрар-
хії і викликають до життя функцією вираження соціального статусу; 2) дейктична ознака в поєднанні з ознакою вокатив-
ності характеризує особисті займенники «ти», «Ви»; 3) антропонімічні звернення одночасно з вокативністю висловлюють 
ступінь поваги адресата; 4) поєднання вокативних і емотивних ознак утворює клас емотивних звернень [5, c. 210].

Залежно від ступеня знайомства з адресатом звернення класифікуються наступним чином: звернення до незнайомої 
людини і звернення до знайомої людини (з проміжною градацією «дуже добре знайомий – близька людина – малознайо-
мий чоловік»). Для цих двох груп звернень різні набори ознак. Для першої групи – звернень до незнайомого адресата – ха-
рактерні: 1) велика ритуалізованість формул ввічливості; 2) переважання звернень-індексів; 3) вказівки на найзагальніші, 
тобто не особистісні ознаки адресата.

Для звернення до знайомої людини властиво: 1) менша кількість суворо ритуалізованих формул ввічливості; 2) пере-
важання звернень-регулятивів; 3) велика різноманітність форм звернень.

У сучасній лінгвістичній літературі звернення можуть також класифікуватися залежно від їх вживання в реченні або 
поза пропозицією, а також від позиції в реченні (початкової, інтер- або постпозиції). Н.І. Уліссова наголосила на тому, 
що «звернення може вживатися як самостійне висловлювання (це так зване «вільне» поводження), а може бути включено 
в межі пропозиції («невільне» звернення). При цьому «вільний обіг має самостійну предикативність і співвідноситься з 
певним відрізком дійсності», на відміну від невільного звернення, яке «залучено в сферу предикативності того висловлю-
вання, в яке воно інкорпороване» [18, c. 70]. На думку В.П. Пронічева, вільному зверненню властива зазвичай препозиція, 
невільному – інтер- або постпозиція [14].

Н. І. Формановська також виділяє вільні і невільні звернення, а також такі функціональні типи звернень, як незалежні 
і залежні звернення [20]. Невільне звернення (інтерпозитивне, постпозитивне), природно, не може повною мірою викону-
вати функцію залучення уваги (апелятивну, вокативну), оскільки початковий контакт вже встановлений і бесіда йде [20]. 
Незалежні звернення виконують вокативну (контактну) функцію – функцію привертання уваги співрозмовника [21, c. 26].

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Підсумовуючи зазначене вище, можемо констатувати, що 
поняття звернення є граматично незалежним та інтонаційно відокремленим компонентом пропозиції або більш склад-
ним синтаксичним цілим, що позначає особу або предмет, з яким адресована мова. Таксономічна організація категорії 
звернення демонструє різні підходи до її класифікації, серед яких виокремлюють за ознакою положення комунікантів 
у часі і просторі виділяються звернення: контактні і дистантні, а залежно від ознаки, за яким здійснюється номінація 
співрозмовника, виокремлюють такі види звернень: а) звернення – номінації за ознаками спорідненості; б) номінації за 
статево-віковими ознаками; в) номінації за професією, посадою, званням, титулом, саном; г) з соціальної ролі. Окрім цьо-
го, розрізняють звернення-номінатіви, або індекси і звернення-регулятиви, або відносини. Більше того, виокремлюють 
стандартні і нестандартні вокативи. Залежно від ступеня знайомства з адресатом звернення класифікуються на звернення 
до незнайомої людини і звернення до знайомої людини.
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ПАТРОНІМИ В ГОВІРКАХ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО НАРІЧЧЯ (ІМЕНУВАННЯ ДОЧОК)

Проаналізовано індивідуальні відантропонімні жіночі прізвиська. До відантропонімних відносимо найменування, 
лексичною базою яких стали оніми. Мотивом для творення жіночих прізвиськ жителів Львівщини слугує харак-
теристика зовнішності батька, психічні особливості, подія, яка відбулася з носієм імені, рід діяльності, соціальні 
характеристики, місце проживання, родинні стосунки. Відпатронімні жіночі прізвиська утворено морфологічним 
способом за допомогою спеціальних генесіонімних суфіксів.

Ключові слова: патронім, прізвисько, антропонімікон, лексична база, словотвірна структура.

patrONiMS iN the SOUTHWESTERN DIALECTS (INFORMAL DAUGHTERS NAMES)
In this article modern Ukrainian informal daughters names derived from formal and informal names of their fathers have 

been analyzed accjrding to their lexical base and word-forming structure. The most productive word-formation elements, 
which at present create unofficial male patronims, have been defined. Individual nicknames have been outlined for the first 
time in the thesis from the point of view of motivation basis and word-building structure, using wide range of factual mate-
rial. There have been determined lexico-semantic word-building structure of nicknames and the causes for their naming have 
been identified in the thesis. Word-building structure of nicknames have been baced and typical, non-typical samples have 
been defined. Lexico-semantic and structural analysis of family-generic names have been done in the thesis. Informal women 
nicknames – living dumb formed almost all classes anthroponymy, including names, options names, nicknames, performance 
and appeal by individuals in modern dialects called parents. These names retain their ancient traditions. In the analyzed 
Ukrainian dialects function rounds, formed with the help of noun suffixes, a one-term taken without the personal name of the 
carrier and the names formed with adjectival suffix, binary, where one of the components in preposition or postposition serves 
personal name of the daughter or reduced-caressing version.

Key words: patronim, nickname, anthroponimicon, lexical base, word-formation structure.

ПАТРОНИМЫ В ГОВОРАХ ЮГО-ЗАПАДНОГО НАРЕЧИЯ (ИМЕНОВАНИЯ ДОЧЕРЕЙ)
Проанализированы индивидуальные отантропонимные женские прозвища. К отантропонимным относим ме-

нования, лексической базой которых стали онимы. Мотивом для создания женских прозвищ жителей Львовщины 
служили характеристика внешности отца, психические особенности, событие, которое произошло с носителем 
имени, род занятий, социальные характеристики, место жительство, родственные отношения. Отпатронимные 
женские прозвища образованные морфологическим способом с помощью специальных генесионимных суффиксов.

Ключевые слова: патроним, прозвище, антропонимикон, лексическая база, словообразовательная структура.

Використання слов’янами патронімів у ролі антропонімних знаків має давню традицію. Цей тип називання сягає своїм 
корінням індоєвропейської епохи [3, с. 186]. Визначення патроніма як іменування, утвореного від назви родича по бать-
ковій лінії, в методичному плані зручне, оскільки не завжди можна встановити, на якому саме коліні роду основа родової 
назви ускладнилася патронімними формантами і почала передаватися в спадок [7, с. 50]. Первісне призначення патроніма 
полягало в тому, щоб виділити особу через іменування її батька. Патроніми не лише називали, а й характеризували дено-
тата за його родичем. За даними давніх пам’яток, патроніми спочатку утворювалися від батькового іменування, передусім 
від батькового імені [8, с. 599].

Аналіз досліджень цієї проблеми. Термін «патронім» найдоцільніше вживати у значенні «дериват від назви батька». 
Однак, як зауважує П. Чучка, можна використовувати його у ширшому значенні – «найменування особи, одержане нею 
по лінії батьків». Дослідник виділяє патроніми експліцитні (патронімні деривати) та патроніми імпліцитні (семантичні 
утворення). Серед експліцитних патронімів наявні патроніми живі, тобто актуальні, та патроніми неактуальні. Більшість 
слов’янських патронімів належить до експліцитних утворень. Слов’янським мовам відомо понад 50 патронімних форман-
тів. В імпліцитних патронімах відсутні показники патронімності [7, с. 51–52]. За термінологією Т. Скуліни, самостійні 
патроніми – однолексемні назви, які вживають без імені особи [11, с. 150]. Патронімами представлені одночленні імену-
вання гуцулів XV–XVI ст. [2]. У ХVІ–ХVІІІ ст. жіночі патроніми утворювалися від батькового імені чи його актуального 
прізвиська [8, с. 614]. У кінці XVIII – поч. XIX ст. іменування особи за батьком, матір’ю, іншими родичами – найпро-
дуктивніші у двокомпонентному способі називання особи на території Прикарпатської Львівщини [5, с. 24]. За спостере-
женнями М. Саєвича, явище перенесення імені батька на сина і вживанння його у функції прізвиська простежувалося за 
умови, якщо батько відзначався виразними фізичними та внутрішніми рисами, найчастіше негативними. Такі прізвиська 
виражають іронічний чи поблажливий стосунок мовця до носія [10, с. 69–70].

Мета дослідження полягає в тому, щоб розкрити мотиваційні й словотвірно-структурні особливості жіночих патроні-
мів жителів Львівщини. Об’єктом дослідження є відпатронімні прізвиська. Наукова новизна роботи визначається тим, що 
жіночі патроніми не були об’єктом окремих студій. 

Виклад основного матеріалу та обґрунтування результатів дослідження. Лексичною базою сучасних патронімів 
на означення дочок виступають антропоніми різних класів. На Львівщині патроніми утворюються від імені, прізвища, 
прізвиська батька, його апелятивної характеристики.

А. Патроніми від імені батька: Бартоньова Славка < Батронь < Бартоломій (с. Красів Мкл), Захаркова Мариська 
< Захарко < Захар (с. Нижнє Синьовидне Скол), Костьова Галя < Кость < Костянтин (с. Висоцько Брд), Луцьова Ганя 
< Луць < Лук’ян (с. Бортники Ждч), Маринка Назарова < Назар (с. Тростянець Злч), Михальова Галька < Михальо < 
Михайло (с. Стільсько Мкл), Нюнькова В’єра < Нюнько < Іван (с. Дуліби Ждч), Олюськова Ґєнка < Олюсько < Олександр  
(с. Верчани Стр), Ониськова Манька < Онисько < Онисим (с. Корчів Скл).
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Серед іменувань цього типу переважають похідні від демінутивних варіантів імен різної структури. 
Б. Патроніми від прізвища батька: Вольґа Бойцунова<Бойцун (с. Тростянець Злч), Ганя Івана Білого < Білий  

(с. Бартатів Грд), Демчукова Ліда < Демчук (с. П’ятничани Стр), Єва Іщукова < Іщук (с. Поруденко Явр), Колінкова Ма-
ринка < Колінко (с. Дидятичі Мст), Манька Мирона Щудлюка < Щудлюк (с. Пониква Брд), Ситникова Юлька < Ситник 
(с. Либохора Трк). Більшість їх має посесивну форму.

В. Патроніми від прізвиська батька: Криштальова Віра < Кришталь (с. Ушковичі Прм), Текля Довганьова< До-
вгань (с. Тростянець Злч). 

Г. Патроніми від апелятивного означення особи: Ганька Ксьондзова < ксьондз (с. Тростянець Злч), Манька Цига-
нова < циган (с. Сасів Злч).

До патронімів зараховуємо іменування від прізвища свекра: Пойтичина невістка (с. Смолин Явр) і прізвиська: Кня-
зьова невістка (с. Коростів Скол).

Аналіз лексичної бази патронімів Львівщини засвідчує, що патронімність властива таким категоріям, як імена, прізви-
ща, прізвиська, апелятивні означення особи. 

Досліджувані прізвиська утворилися, здебільшого, шляхом додавання до власного імені, прізвиська, прізвища па-
тронімних суфіксів. Для творення відповідних родичівських прізвиськ використовувалися такі патронімні форманти, як: 
-ов(а)/-ев(а), -их(а), -ськ(а), -івн(а), -к(а).

Суфікс -ов(а)/-ев(а). У пам’ятках ХІV-ХV ст. патроніми з посесивними суфіксами -ов, -єв, -ин уживаються рідко [8, 
с. 605]. У XVIII-XIX ст. частина антропонімів на -ів, -ин була прямими іменуваннями за батьком чи матір’ю [4, с. 198]. 
І. Фаріон указує на високу продуктивність прізвищевих назв із суфіксом -ів на Львівщині, що зумовлено специфікою 
фольклорно-діалектного мовлення, у якому переважають присвійні прикметники, які виконують семантичну функцію 
предиката: Semkiv Іван-Семко має Івана [5, с. 47]. У неофіційній системі іменування патроніми-посесиви є продуктивними 
в говорах української мови [1, с. 121; 6, с. 312]. У польській антропонімії суфікс -ів(-оw) творить патроніми за іменем, 
прізвищем, прізвиськом батька в побутовому мовленні [9, с. 166].

Патроніми утворюються: а) від імені батька: Галя Демидова (Княже Скл), Зоська Олексова (с. Кругів Злч), Іван-
ка Михасьова (с. Горішнє Мкл), Каська Томкова (с. Путятичі Грд), Костьова (с. Татаринів Грд), Марусі Мартинова 
(с. Пристань Скл), Сидорова Маруся (с. Скоморохи Скл), Соня Рафаїлова (с. Княже Скл), Стефаніцьова (с. Путятичі 
Грд), Сюникова Наталка (с. Стоянів Рдх), Тадекова Зоя (с. Новосілки Прм), Толькова Маруська (с. Смереків Жвк); б) 
від прізвища батька: Бажанова Леська (с. Тур’я Бск), Вошинцьо′ва (с. Угри Грд), Гупова (с. Бортники Ждч), Іра Ців-
кова (с. Батятичі КБ), Люба Глебова (с. Коростів Скол), Скакунова (с. Батятичі КБ), Сучкова (с. Скварява Злч), Шимкова  
(сс. Крукеничі Мст, Дідилів КБ), Юлька Русинова (с. Гребенів Скол), Юльця Сорочійова (с. Сможе Скол); в) від прізвиська 
батька: Галька Цибулькова (с. Лівчиці Ждч), Гітлєрова Марійка (с. Чуква Смб), Каська Мухова (с. Лівчиці Ждч), Марись-
ка Потімова (с. Млиниська Ждч), Марія Кугутова (с. П’яновичі Смб), Мілька Сахаркова (с. Крукеничі Мст), Свєнтова  
(с. Миколаїв Пст), Христина Дзьобкова (с. Скварява Злч), Цапова (с. Голешів Ждч); г) від апелятивного означення осо-
би: Дякова (с. Сидорівка Ждч, Старий Милятин Бск), Марія Поштарова (с. Брюховичі Прм), Олена Шевцева (с. Княже 
Скл), Пекарова (с. Лішня Дрг). 

Отже, наш матеріал засвідчує здатність форманта -ов(а)/-ев(а) сполучатися з іменами, прізвищами, прізвиськами та 
апелятивним означенням особи при утворенні патронімів.

Суфікс -их(а). Андронімний за походженням суфікс -их(а) творить жіночі патроніми від імен, прізвищ, прізвиськ, 
апелятивних означень особи. Називання дочки за батьком є поширеним видом іменувань на Львівщині, оскільки патро-
німи на -их(а) сприймаються як стилістично нейтральні. В обстежуваних прізвиськах нами виявлено формант -их(а) в 
патронімах: а) від імені батька: Антониха (сс. Болозів Ст. Самб, Вербляни Явр, Мохнате Трк, Стремільче Рдх), Вальчи-
ха (с. Колодруби Мкл), Ганка Ладзиха (Київець Мкл), Лесиха (с. Володимирці Ждч), Митерчиха (с. Володимирці Ждч), 
Мікєтиха (с. Новосілки Прм); б) від прізвища батька: Бараниха (с. Демня Мкл), Барилиха (с. Вербляни Явр), Карабіниха 
(с. Ушковичі Прм), Лениха (с. Княжпіль Ст. Самб), Муравлиха (с. Смолин Явр); в) від прізвиська батька: Качуриха (с. 
Брюховичі Прм), Кисілиха (с. Уріж Дрг), Кіптиха (с. Кути Бск), Кокалиха (с. Липник Жвк), Котиха (с. Крехів Ждч), Та-
бачиха (с. Сидорівка Ждч); г) від апелятивного означення особи: Дячиха (с. Нагуєвичі Дрг), Ковалиха (с. Куликів Рдх).

Cуфікс -івн(а). У ХVІ-ХVШ ст. за допомогою суфікса -овн(а)/-євн(а) утворювалися жіночі патроніми і вживалися як 
самостійні номінативні одиниці [8, с. 614-617]. На Львівщині суфікс -івн(а) утворює відіменні патроніми: Миколаївна 
(с. Золочівка Злч), Ярославівна (с. Ільник Трк), а також відпрізвиськовий патронім: Вовренківна<Вовренко (с. Миколаїв 
Пст), які вживаються у мовленні жителів без імені.

Суфікс -ськ(а). Наш матеріал засвідчує наявність патронімних утворень із указаним суфіксом, який ускладнювався 
посесивним формантом -ов (-ів), творячи двоморфемні суфікси -івськ(а), -овськ(а). У неофіційній системі іменувань 
Львівщини побутують патроніми: Петровська < Петро (с. Семенівка Пст), Стецівська (с. Золочівка Злч).

Суфікс -к(а). Учені вказують на патронімність суфікса -к(а), вважаючи такі назви чоловічими прізвиськами [5, с. 82; 
6, с. 322]. І. Фаріон розглядає утворення на -к(а) від чоловічих церковно-християнських імен як можливі ґенітивні форми 
утворень на -к(о) і як прізвищеві назви осіб чоловічої статі з легким іронічно-зневажливим чи пестливим відтінком [5, с. 61].

В обстежуваному регіоні ми виявили жіночі патроніми, утворені від прізвищ: Гуличка (с. Вербіж Мкл), Лиска (с. 
Побіч Злч), Маличка (с. Сновичі Злч), Патроничка (с. Струтин Злч), Стартовичка (с. Вербіж Мкл); прізвиськ: Любка 
Махнірка (с. Підгайчики Смб), Мазанка (с. Яблунівка Бск); апелятивних означень особи: Механічка < механік (с. По-
лове Рдх).

Родичівські прізвиська функціонують у формі Родового відмінка: Стефка Сухого (с. Уріж Дрг).
Висновки й перспективи подальших досліджень. Неофіційні жіночі патроніми – це живі оніми, які утворюються 

майже від усіх класів антропонімів: імен, варіантів імен, прізвищ, прізвиськ, а також апелятивних характеристик осіб, 
що іменують батьків. На території Львівщини функціонують патроніми, утворені за допомогою іменникових суфіксів, і 
назви, утворені за допомогою прикметникових суфіксів, де одним із компонентів у препозиції чи постпозиції виступає 
особове ім’я дочки або його зменшено-пестливий варіант. Подібні наукові розвідки можуть стати об’єктом подальших 
досліджень у галузі антропоніміки.

Умовні скорочення назв районів:
Брд – Бродівський, Бск – Буський, Грд – Городоцький, Дрг – Дрогобицький, Жвк – Жовківський, Ждч – Жидачівський, Злч 

– Золочівський, КБ – Кам’янко-Бузький, Мкл – Миколаївський, Мст – Мостиський, Прм – Перемишлянський, Пст – Пустоми-
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тівський, Рдх – Радехівський, Скл – Сокальський, Скол – Сколівський, Смб – Самбірський, Стр – Стрийський, Ст.Смб – Старо-
самбірський, Трк – Турківський, Явр – Яворівський.
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ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ  
У ТЕКСТОПРОСТОРІ РОМАНІВ ДЖАСПЕРА ФФОРДЕ

Стаття присвячена дослідженню індивідуально-авторських перетворень фразеологічних одиниць у романах 
британського письменника-постмодерніста Джаспера Ффорде. Опис структурно-семантичних особливостей фра-
зеологічних одиниць та їхніх функцій займає чільне місце у даному дослідженні. Індивідуально-авторську картину 
світу у художньому прозовому тексті трактовано з позиції теорії можливих світів. Художній прозовий текст є 
описом істини у можливому світі, а не в дійсному світі.

Ключові слова: індивідуально-авторська картина світу, фразеологічна одиниця, текстопростір, контекст.

INDIVIDUALLy-AUTHOR’S TRANSFORMATIONS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE TEXTUAL SPACE 
Of J. ffOrde

This paper focuses on idioms of English language in individually-author’s picture of the world in the novels of British 
writer of postmodern literature.

The problem of description of structural and semantic peculiarities of phraseological units and their pragmatic functions 
in textual space of J. Fforde’s novels is solved through a comprehensive approach that integrates generally scientific, gener-
ally linguistic and phraseological methods and techniques of the analysis. Language world picture reflects and interprets 
reality by way of language means and phraseological units take an important place among them. Author’s consciousness is 
inevitably connected with individually-author’s picture of the world. Individually-author’s picture of the world is a fragment 
of language world picture in the light of author’s outlook, worldview and perception of the world. The author describing his 
own worldview creates a prose work of fiction which in turn describes fictional picture of the world.

 Individually-author’s picture of the world in fiction is considered from the viewpoint of possible worlds. While creating new 
reality the author uses isolated language data and his own language and social experience, his knowledge and interpretation 
mechanisms, which are manifested through processes of categorization and conceptualization of the world. Firstly, possible 
worlds are used as a part of true semantics for modal notions. Secondly, statements are true or false in the semantics of pos-
sible worlds. A work of fiction might be considered like a description of what is true in possible world but not in the real world.

Key words: individually-author’s picture of the world, phraseological unit, work of fiction, textual space, context.

ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ТЕКСТО-
ПРОСТРАНСТВЕ ДЖАСПЕРА ФФОРДЕ

Статья посвящена исследованию индивидуально-авторских преобразований фразеологических единиц в романах 
британского писателя-постмодерниста Джаспера Ффорде. Описание структурно-семантических особенностей 
фразеологических единиц, а также их функций занимает особое место в данном исследовании. Индивидуально-ав-
торскую картину мира в художественном тексте интерпретировано с точки зрения теории возможных миров. 
Художественное произведение может рассматриваться как описание того, что есть правдой в возможном мире, 
а не в реальном мире.

Ключевые слова: индивидуально-авторская картина мира, фразеологическая единица, текстопространство, 
контекст.

Натепер недостатньо вивчені проблеми семантики, структури, прагматики фразеології у семантичному просто-
рі художніх прозових текстів кінця ХХ – початку ХХІ ст., які формують найконденсованіше вираження національно-
культурного компонента мови. Їхній аналіз уможливлює простежити взаємозв’язок мови, світобачення й ментальності 
сучасної англійської нації із подальшим розв’язанням особливостей мотивації ужитку фразеологічних одиниць в інди-
відуально-авторській картині світу окремого письменника. Центральним поняттям, що відображає суть картини світу, є 
субʼєктивність. Мова вербалізує картину світу, зберігає її і передає із покоління в покоління. Мовна картина світу, у свою 
чергу, відображає не тільки об’єктивну реальність, а й множину нових образів світу, які створюються свідомістю людини 
[9]. Картина світу автора є «субʼєктивним образом обʼєктивного світу», котрий сконструйований крізь призму свідомос-
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ті та мови письменника, є результатом його духовної активності [8]. Індивідуально-авторська картина світу випливає з 
мовної картини світу. Автор має власне світовідчуття та світосприйняття і, виступаючи творцем художньої дійсності, ви-
користовує можливі світи, де йому все підвладне. Індивідуально-авторську картину світу у художньому прозовому тексті 
тлумачимо з позиції теорії можливих світів [22, 14, 15, 23]. Автор, як представник мовної спільноти, формує свій простір 
і проектує його у художній вимір. Створюючи нову реальність, письменник використовує не лише ізольовані дані мови, 
але й власний досвід, мовний та соціальний, знання та механізми інтерпретації, які виявляються в процесах категоризації 
та концептуалізації світу. Ідея, що стоїть за семантикою можливих світів модальної логіки досить проста. По-перше, мож-
ливі світи використовуються як частина істиної семантики для модальних понять. По-друге, у семантиці можливих світів 
твердження або правдиві, або неправдиві у можливому світі. На цьому принципі необхідно наголосити двічі. У семантиці 
можливих світів не існує правди поза межами можливих світів. Ми живемо в одному можливому світі. Це є актуальний 
світ. Художній твір може розглядатися як опис того, що є правдою у можливому світі, а не в дійсному світі. Певні художні 
твори представляють собою опис можливого світу, який дуже подібний на реальний. Інші ж твори, як от фентезі, демон-
струють світи, що доволі віддалені від фактичного світу. Можливі світи зустрічаються у вигляді багатошаровості мож-
ливих світів. Багатошаровість можливих світів може налічувати будь-яке число можливих світів, яке більше нуля [22].

Теоретична база сучасної фразеології була напрацьована у відомих працях учених декількох лінгвістичних шкіл, серед 
яких слід назвати Н. М. Амосову (1963), В. Л. Архангельського (1964), О. В. Куніна (1970, 1986), В. В. Виноградова (1977), 
В. М. Мокієнка (1995), В. М. Телія (1966, 1987, 1990, 1996), A. Cowie (1992, 1994, 1998), A. Makkai (1972), R. Moon (1992, 
1998), H. Burger (2007), A. Langlotz (2003, 2006), A. Sabban (2008) та інших. Однак, як зазначають дослідники останніх де-
сятиліть, багато центральних питань фразеології ще не вирішені остаточно. Зокрема це стосується питання варіативності 
фразеологічних одиниць.

Одним із перших лінгвістів, які досліджували контекстуальне перетворення фразеологічних одиниць як закономір-
не мовне явище, був В. О. Кунін. Йому ж належить термін структурно-семантична варіативність [7, с. 57]. Позиції на-
уковців різняться радикальними запереченнями чи визнанням щодо явища фразеологічної варіативності. Так, скажімо,  
М. М. Копиленко та З. Попова вважають, що тотожність сталих зворотів зберігається лише при граматичних варіаціях, 
а заміна лексичного компонента зумовлює появу нової фразеологічної одиниці (ФО) [6, с. 33]. Натомість О.М. Бабкін 
взагалі не виокремлює фразеологізми-варіанти, називаючи їх синонімічними стійкими виразами [4, c. 84–85]. Проте біль-
шість учених не заперечує факт існування фразеологічних варіантів (Л. Г. Авксентьєв, М. Ф. Алефіренко, В. П. Жуков, 
Л. Г. Скрипник, Ю. Ф. Прадід, В. Д. Ужченко та ін.). Л. Г. Скрипник вважає фразеологічними варіантами «утверджені 
традицією різновиди ФО, які мають те саме значення (для образних – внутрішній образ), але різняться між собою одним 
чи кількома (іноді всіма) компонентами лексичного складу або певними елементами граматичної структури» [11, с. 122]. 

На сьогодні не зафіксовано жодної загальноприйнятої класифікації варіантів фразеологізмів. Сучасна російська 
лінгвістична думка традиційно визначає фонетичні, морфологічні, видові, конструктивні, словотвірні, лексичні варіації 
стійких висловів [5, с. 180]; у російськомовних працях М. Ф. Алефіренка зазначені такі варіації: лексичні, морфологіч-
ні, словотвірні, квантитативні, видові та змішаного типу [1, с. 73–74]; в українських фразеологічних студіях щонайпер-
ше звертаємо увагу на розрізнення лексичних, морфологічних, синтаксичних [2, с. 84]; дещо видозмінена типологія у  
Л. Г. Скрипник, а саме: лексичні, граматичні, комбіновані зміни структури фразеологічної одиниці [11, с. 122–123], у по-
сібнику з фразеології української мови запропоновано лексичну та формальна варіативність [12, с. 106–113].

Правомірною в дослідженні варіативності ФО можна вважати концепцію В. Фляйшера. Явище варіантності пов’язане 
з тим, що мовні сутності в мовленнєвому втіленні мають поряд із загальними ознаками деякі відмінності, які не змінюють 
їхнього становища в системі. Внаслідок лінійного характеру мовлення конкретна одиниця виступає як представник певної 
групи одиниць, що пов’язані наявністю спільних інваріантних ознак, які знаходяться у відношенні варіювання. Різнопла-
нове варіювання матеріального складу може відображатися у його змісті. В. Фляйшер виокремлює у своїй концепції три 
напрями у варіюванні німецьких фразеологізмів: 

1) фразеологічні (структурні) варіанти – морфологічна та частково синтаксична зміна окремих компонентів ФО. Тут 
мова йде про варіації структури, які не торкаються внутрішньої організації матеріального складу одиниць. Зміни можуть 
стосуватися числа, керування, вживання артикля, димінітиву, типу заперечення, структури. Варіанти такого типу не змі-
нюють ні значення, ані стилістичного забарвлення конструкції;

2) фразеологічні варіації – зміна конотації та інших аспектів. Заміна одного лексичного компонента може бути оказіо-
нальною, пов’язаною з текстом, і підвищує експресивність виразу внаслідок контрасту між узуальною схемою структури 
та несподіваною оказіональною варіацією;

3) розширення та скорочення складу компонентів фразеологічної одиниці, які мають декілька видів [16, с. 209–215].
Тож бачимо, що проблема структурної та семантичної впорядкованості ФО здавна привертала увагу лінгвістів. Про-

аналізувавши наявний науковий матеріал з обраної тематики, робимо висновок, що варіативністю фразеологізму варто 
вважати будь-яку зміну фразеологізму по відношенню до його канонічної форми: морфологічну або синтаксичну, зміну 
конотації або розширення чи скорочення компонентного складу. Надалі робимо спробу відстежити варіативність ФО в 
індивідуально-авторській картині світу Джаспера Ффорде на матеріалі романів із циклу «Thursady Next».

Фразеологічні одиниці так само як інші пласти мови відіграють важливу роль у творенні художніх текстів, стаючи 
авторам у пригоді, як засоби номінації у мові, що несуть додаткову емоційну та оцінну інформацію. Доволі часто можна 
зустріти ФО, що піддалися видозмінам по відношенню до своєї словникової форми. До індивідуально-авторських пере-
творень відносимо структурні та/ або семантичні зміни ФО: вклинення – введення до структури фразеологізму лексичних 
одиниць, які б надали більшої конкретності та мобілізували виразні можливості всього виразу або окремої його частини, 
а також підсилили експресивність та змінили значення; додавання – розширення лексичного складу ФО на початку або 
вкінці; заміна компонентів – зміна одного або декількох складників ФО; усічення – скорочення компонентного складу ФО 
на початку або вкінці; інверсія – зміна звичного порядку конституентів фразеологізму. 

Наведемо приклади вклинення у досліджуваному циклі романів:
ФО to play cat and mouse → гратися в кота і мишку [12]: It seemed as good a moment as any to open the portal; already 

the bed was ablaze and Hades and Bertha were playing a bizarre game of cat-and-mouse with her holding the booklet and 
brandishing the scissors at him, something he seemed to be genuinely fearful of [17]. 

ФО to cut a figure → справити враження [3], а також → запасти в око [12]: It was Victor Analogy, my old boss here at the 
Swindon LiteraTecs. He was an elderly gentleman with large mutton-chop sideburns, dressed in a neat tweed suit and bow tie. He 
had taken off his jacket owing to the summer heat but still managed to cut a very dashing figure, despite his advanced age [20].
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ФО to hit it off (with someone) → ладнати [3]: As part of the whole ChronoGuard decommissioning process, Dad had been 
reactualized from his state of quasi nonexistence and turned up at Mum’s carrying a small suitcase and a bunch of flowers. We had 
a terrific reunion for him, and I invited Major Pickles along, who seemed to hit it off rather well with aunt polly [21].

Наведені приклади перетворення фразеологічних одиниць, а саме вклинення, демонструють зміну семантичного зна-
чення фразеологізмів із різними відтінками конотацій. Із контексту зрозуміло, що завдяки вклиненим лексичним одини-
цям, у першому прикладі прослідковується негативна конотація, а у двох наступних – позитивна конотація.

Перетворення у вигляді заміни компонентів використовується автором часто і, як правило, призводить до зміни семан-
тичного значення фразеологізму. ФО something is rotten in (the state of) Denmark → не все гаразд у Датському королівстві 
[3]. Зауважимо, що ця ФО належить до висловів В. Шекспіра, а отже несе в собі національно-культурну складову: The 
Bellman turned abruptly to face him as I was relieved of my TravelBook and handcuffed to three anvils to stop me jumping out. 
«Havisham?» he asked with a tremor in his voice. «We believe so,» replied Tweed. «They’re fooling you, Mr Bellman, sir,» I said, 
trying to sound as normal as I could. «Something is rotten in the state of the BookWorld» [19].

У цьому випадку заміна компонента фразеологізму відбулася виключно для обігрування контексту, створеного авто-
ром. Однак не можна сказати, що зміна семантики відсутня, вона, навпаки, чітко прослідковується. 

ФО to be ten a penny → як за гріш маку [12]: 
«We’re working to a tight budget,» replied Snudd coldly, «let’s not forget that.» «What else?» 
«I thought there could be several gangster’s molls or a prostitute who wants to go straight and helps you out.» 
«A «tart with a heart»?» 
«In one. They’re ten a penny in the Well at the moment – we should be able to get five for a ha’penny» [19]. 
ФО black sheep of the family → біла ворона [3]: I thought for a moment. If Felix8 was back on my trail, then somebody in the 

Hades family was looking for revenge – and they were big on revenge. I’d had run-ins with the Hades family before, and I thought 
they’d learned their lesson by now. I had personally defeated Acheron, Aornis and Cocytus, which left only Lethe and Phlgethon. 
Lethe was the «white sheep» of the family and spent most of his time doing charity work, which left only Phlgethon, who had 
dropped off the radar in the mid-nineties … [21]. 

Останні два приклади заміни компонентів демонструють підсилення експресивності та емоційно-оцінне значення пе-
ретворених фразеологічних одиниць. До того ж чітко відстежується зміна усталеного семантичного значення, зокрема у 
другому прикладі – на протилежне.

Додавання як тип індивідуально-авторського пертворення часто зустрічається на сторінках текстів романів Джаспера 
Ффорде. Наступні два приклади відібрані із четвертої книги пригод головної героїні Thursday Next, яка має символічну 
назву «Something Rotten».

ФО whiff of something → ні слуху, ні духу [3]: I was never much of a desk jockey and capturing the Minotaur was important. 
He had killed one of our own, and that made it unfinished business. During the past week we had searched unsuccessfully through 
six civil war epics, three frontier stories, twenty-eight high-quality Westerns and ninety-seven dubiously penned novellas before 
finding ourselves within «Death at Double-X Ranch», right on the outer rim of what might be described as acceptably written prose. 
We had drawn a blank in every single book. No minotaur, nor even the merest whiff of one, and believe me, they can whiff [20]. 

to save somebody’s skin → рятувати шкуру [12]: Ernst Stricknene, questioned at length over calls made to Cindy Stoker from 
his office, decided to save as much of his skin as he could and talked at great length about his former boss. Kaine now had to face 
the biggest array of indictments ever heaped upon a public figure in the history of England. So many, in fact, that it was easier to 
list things he wasn’t indicted for – which were: ‘working as an unlicensed nanny’ and ‘using a car horn in a built-up area during 
the hours of darkness’. If found guilty on all charges he was facing over nine hundred years in prison [20]. 

Наведені вище приклади перетворень ФО, а саме додавання, демонструють як зміну структури, так і зміну семантики 
сталих виразів, які використані тут. 

Усічення ФО зустрічаються нечасто на сторінках досліджуваного циклу. Як правило усіченню підлягають прислів’я 
та приказки.

Don’t count your chickens before they’re hatched → курчат восени рахують [3]: Jane falls in love with Rochester but has 
to witness his courtship of Blanche Ingram, a sort of nineteenth-century bimbo. Jane leaves to attend to Mrs Reed, who is dying 
and when she returns, Rochester asks her to marry him; he has realised in her absence that the qualities of Jane’s character far 
outweigh those of Miss Ingram, despite the difference in their social status.»

 «So far so good.» 
«Don’t count your chickens. A month later the wedding ceremony is interrupted by a lawyer who claims that Rochester is 

already married and his first wife – Bertha – is still living. He accuses Rochester of bigamy, which is found to be true [17]. 
Незважаючи на структурну зміну, відмінностей у семантиці не виявлено, проте чітко прослідковується повчальний 

зміст фразеологізму-приказки.
Інверсія компонентного складу ФО зустрічається вкрай рідко. 
ФО in the right place at the right time → в самий час [3]: 
«Schitt-Hawse told me they had the summer of 1947 sewn up so tight not even a transtemporal gnat could get in there,» I told 

him, breathless from preparation. «Then,» replied my father thoughtfully, «we will have to outsmart them! They will expect us to 
arrive at the right time and the right place – but we won’t. We’ll arrive at the right place but at the wrong time, then simply wait. 
Worth a try, wouldn’t you say?» I smiled. 

«Definitely!» [18]. 
Незважаючи на незначну зміну у компонентному складі, відслідковується відмінність семантики значення фразеоло-

гічної одиниці. 
Отже, участь авторської свідомості неминуче пов’язана з індивідуально-авторською картиною світу, яка є фрагмен-

том загальномовної картини світу, що пройшла крізь призму світогляду, світовідчуття й світосприйняття автора. Автор, 
відтворюючи власне бачення світу, формує художній прозовий текст, який зображає художню картину світу. Виявлені 
індивідуально-авторські перетворення в досліджуваних текстах творів Д. Ффорде представлено такими типами: усічен-
ням, вклиненням, заміною компонентів, додаванням та інверсією. Заміна компонентів та вклинення є найбільш типовими 
перетвореннями для індивідуально-авторської картини світу та семантичного простору Д. Ффорде. Переважна більшість 
виокремлених перетворень зазнають не тільки зміни структури, а й зміни семантичного значення фразеологізмів. Вони є 
нормативними та системними, а не довільними, у досліджуваному циклі романів, і регулярно використовуються автором 
задля створення задуманого стилістичного ефекту. 
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ІРОНІЧНИЙ АСПЕКТ ГЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО РОМАНУ

У статті досліджено семантику та функції іронії на основі аналізу гендерної проблематики роману «Історія світу 
в 10 ½ частинах» Дж. Барнза, театрального монологу «Новеченто» А. Барікко, роману «Корабель дурнів» Г. Нормін-
тона. Визначено особливості іронічної інтерпретації типів персонажів та гендерних стеоретипів зазначених творів. 

Ключові слова: іронія, гендерна проблематика, патріархальність, постмодерністська література.

irONical aSpect Of geNder prOBleMaticS iN pOSt-MOderNiSt NOVel
Semantics and functions of irony on the basis of analysis of gender problematics in novel «A History of The World in ½ 

Chapters» by J. Barnes, theatrical monologue «Novecento» by A. Baricco, novel «The Ship of Fools» by G. Norminton were 
studied in the article. The complex of gender problematics (social roles of man and woman in the modern world, role of father/
mother in the child’s life, the problem of racial inequality, devaluation of love and friendship etc) was determined.

Specifics of ironical interpretation of personages and gender stereotypes in mentioned writings (antithesis of masculine 
and feminine is a key for analysis of novel «A History of The World in ½ Chapters» by J. Barnes, different versions of destruc-
tions in masculine world were realized in the writings of A. Baricco and G. Norminton) were traced.

Gender approach was determined as a method of ironical destruction of «a truth» about the world and society: authors 
speak ironically about patriarchal society; they confirm the absurd of humankind.

Key words: irony, gender problematics, patriarchal world, literature of post-modernism.

ИРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО РОМАНА
В статье исследована семантика и функции иронии на основе анализа гендерной проблематики романа «Исто-

рия мира в 10 ½ главах» Дж. Барнса, театрального монолога «Новеченто» А. Барикко, романа «Корабль дураков» Г. 
Норминтона. Обозначены особенности иронической интерпретации типов персонажей и гендерных стереотипов 
названых произведений.

Ключевые слова: ирония, гендерная проблематика, патриархальность, посмодернистская литература.

Використання категорії іронії та її філософське й літературознавче осмислення розпочалося ще в давнину, але активне 
висвітлення в працях науковців ця тема знаходить у ХІХ столітті, в епоху романтизму, і в наступні періоди розвивається 
в працях М. Бахтіна [4], Ж. Бодрійяра [5], Л. Болдіної [6], В. Буса [16], Т. Гундорової [8], Р. Рорті [11], Р. Семківа [12] 
та ін. Філософ Ж. Бодрійяр у праці «Фатальні стратегії» наголошує, що в межах іронії потрібно сприймати усі речі [5,  
c. 90]. У постмодерністському мистецтві іронія визнається іманентною, виконує світоглядну роль, що підживлює інтерес 
науковців до неї. Однак незважаючи на успішні дослідження категорії «іронія» сучасною гуманітаристикою, проблема 
іронічних структур у творах постмодерністів потребує подальшого дослідження, що й зумовлює актуальність цієї статті.

У широкому полі постмодерністської прози нашу увагу привабили твори, іронічний дискурс яких увиразнюється в 
процесі їхнього зіставлення та аналізу гендерної проблематики. Це роман Дж. Барнза «Історія світу в 10 ½ частинах», теа-
тральний монолог А. Барікко «Новеченто», роман Г. Нормінтона «Корабель дурнів». Метою нашої статті є дослідження 
семантики та функцій іронічного забарвлення гендерної проблематики зазначених творів. 

Аналіз останніх досліджень. Теоретичною основою нашої розвідки стали праці Ж. Бодрійяра, Р. Рорті, Т. Гундоро-
вої, Р. Семківа та ін., у яких визначено сутність поняття іронії та визначено її роль в постмодерністській культурі. Окрім 
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того, залучені дослідження І. Кулікової та М. Тетеріної [9; 13], присвячені гендерному аспекту в романах Дж. Барнза. М. 
Тетеріна досліджує роман «Англія, Англія» в контексті «оригіналів та підробок». Вона трактує жінку як образ природи, 
чоловіка – суспільства; жінка є істинною, чоловік – підробкою [13]. Проте проблему іронічного забарвлення гендерних 
мотивів дослідниця не порушує.

Викладення основного матеріалу. Під поняттям «іронія» ми розуміємо складне, двореферентне висловлювання, у 
якому реалізуються суперечливі сенси, один з яких може бути істинним відносно певної комунікативної ситуації, але віра 
в цю істину залежить від суб’єкта, котрий її сприймає. Під «іронічною структурою» – різнорівневі елементи структури 
текстів, що змінилися під впливом іронії. 

Джуліан Патрік Барнз подає в романі «Історія світу…» своє розуміння створення патріархального суспільства, де 
роль жінки нівелюється, однак також є важливою. Гендерний підтекст твору будується на протиставленні двох ключових 
новел – «Безбілетник» та «Вціліла» (The Survivor). Засновник і «хранитель» роду людського – Ной – наприкінці життєво-
го шляху стає п’яницею, показується шашелем у образі ненависника природи, жорстокого патріарха, який насправді не 
заслуговує на спасіння, він є символом «загниваючого» суспільства, цивілізації, культурної інерції. Антиподом Ноя стає 
Кет – героїня четвертої новели, втілення інтуїції та природності. Життя Кет пов’язане з Чорнобильською катастрофою та 
з образом оленя, який у міфології багатьох народів світу вважається вразливою твариною з тонкими відчуттями. У Кет є 
«свій» Ной – її бойфренд Грег, який заперечує здатність дівчини «осмислювати світ розумом», списує все на передмен-
струальний синдром і говорить, щоб вона не лізла в політику, бо нічого не розуміє в ній. Тут реалізується споконвічний 
мотив обмеження чоловіками свободи дій жінки. У суперечках з юнаком Кет починає розуміти своє призначення й зна-
ходить вихід з критичної ситуації в поверненні до природи: «People said you couldn’t turn the clock back, but you could. The 
future was in the past.We’re going to give ourselves back to nature now» («Люди казали, що час повернути назад не можна, але 
ти можеш. Майбутнє ж було в минулому. Ми мусимо повернутися до природи») (Тут і далі переклад наш. – О.Н.). Кет ще 
раніше висловлює думку про те, що «maybe women are more in touch with the world» – жінка ближча до природи і до світу, 
на що чоловік відповідає лише докорами і звинуваченнями в некомпетентності.

Проблема героїні в тому, що вона бере на себе всю провину за тисячолітні чоловічі вчинки і втікає з тією провиною 
подалі від світу. На «ковчег» Кет бере пару котів, двох «чистих» тварин. Співзвучність імені протагоніста твору та тва-
рин-супутників натякає на «природну чистоту» дівчини і її можливе спасіння. Однак реальність твору зовсім інакша: по-
трапляючи на острів, Кет розгубилася спочатку у воді, а згодом «заблукала» у власній свідомості – вона починає марити і 
говорити сама з собою про свої сни. Джуліан Барнз залишає відкритим для читачів фінал новели. Видається незрозумілим: 
Кет дійсно божеволіє і потрапляє до лікарів, чи вона таки лишається на острові з котами, у котрих народжується нове по-
коління і вони рятуються від цивілізації таким чином? Що буде з нею далі? Невідомо. Але відомо те, що автор іронізує 
над намаганням людини, особливо жінки, змінити щось у цьому абсурдному, хаотичному та незрозумілому світі ще на 
початку новели: «That’s what’s wrong with the world, she thought. We’ve given up having lookouts. We don’t think about saving 
other people, we just sail on by relying on our machines. Everyone’s below deck, having a beer with Greg» («Вона думала, що не 
так із цим світом. Ми відмовилися від тих, хто дивиться вперед. Ми не думаємо про порятунок інших, а просто пливемо 
вперед, надіючись на наші машини. А всі внизу, п’ють пиво разом з Грегом»). Останнє речення цитати підкреслює іроні-
зування автора над героїнею: поки вона «в хмарах», роздумує над проблемами людства, її хлопець «внизу» розважається 
і «топить» свій власний ковчег-життя в пиві. У новелі і загалом у романі постмодерністський скепсис виразно іронічний, 
що позначається на сюжетній трансформації тексту, а особливо – на портретних деталях.

Говорячи про Денні Будмена Т.Д. Лемона Новеченто, мусимо зазначити, що в театральному монолозі усі герої – чоло-
віки. Світ корабля – світ безперечно чоловічий. Алессандро Барікко навмисне використовує чоловічі образи, аби показати 
усю абсурдність патріархально побудованого світу: «Al comando del capitano Smith, noto claustrofobo e uomo di grande 
saggezza, lavora uno staff praticamente unico di professionisti assolutamente fuori dall’ordinario: … Bill Joung, marconista, 
grande giocatore di scacchi, mancino, balbuziente… il medico di bordo, dott. Klausermanspitzwegensdorfentag…» («Під орудою 
капітана Сміта, відомого клавстрофоба й чоловіка вельми розумного унікальна команда абсолютно непересічних профе-
сіоналів: стерновий Пол Сезинський, колишній польський священик, екстрасенс і біотерапевт, на жаль, правда, сліпий… 
радист Білл Янґ, видатний шахіст, шульга і заїка… бортовий лікар, доктор Клавсерманшпіцвеґендорфентаґ» (тут і далі і 
переклад Р. Скакуна. – О.Н.). Іронічність цієї ситуації в її абсурдності, адже корабель як модель патріархально влаштова-
ного суспільства приречений. Новеченто зображений як тип «митця для мистецтва», він не сприймає світ споживання і 
конкуренції, тому обирає визначеність загибелі на кораблі.

Постмодерністський роман «іронізує» над проблемою расової нерівності. Щоправда, Барнз та Барікко роблять це по-
різному. У «Новеченто» зображено, як Джеллі Ролл Мортон – афроамериканський джазмен – змагається з білошкірим Но-
веченто. Епізод музичного поєдинку надзвичайно драматичний і водночас глибоко іронічний. Проте італійський письменник 
іронізує не так над расовою упередженістю, як над ставленням героїв до ремесла. Для Новеченто музика є способом життя, по-
вітрям, для Мортона – наживою, можливістю приміряти ту чи іншу маску. Абсурдною постає ситуація намагання встановлення 
«своїх» правил на «не своєму» кораблі відомим джазменом, що також є однією з причин його поразки. Новеченто не порушує 
правил, і в останній репліці до Мортона дуже їдко іронізує: «Fumala tu. Io non son buono» («Кури її ти. Я в цьому не мастак»).

Англієць Джуліан Барнз, звертаючи увагу читача на расову приналежність героїв другої частини роману «The Visitors» 
(«Гості»), ставить собі за мету не принизити певні раси, а зіронізувати над історичним бажанням певних індивідів бути ви-
щими за інших, показує безпорадність людини будь-якого стану в ситуації, що загрожує життю (захоплення корабля теро-
ристами). Барнз виводить на перший план героя, що, попри можливість «легких виборів» у буденному житті, до питання 
«вибору» за надзвичайної ситуації ставиться розсудливо, хоч і досить розгублено. Франклін Х’юз певним чином уосо-
блює усе патріархальне суспільство, котре завжди мало робити «вибір» між власними бажаннями і бажаннями оточуючих.

У Грегорі Нормінтона ми не намагаємося знайти проблеми расової нерівності у світі. Гендерна проблематика не над-
то увиразнена: немає меж між чоловічим та жіночим світами на кораблі, хоча кількість чоловіків та жінок на ньому не 
рівна. Жінки всього дві: черниця та п’яна баба, обидві на картині стоять спина до спини і наче виростають одна з одної. 
Вони є філософським уособленням однієї подвійної іпостасі жінки – праведності й гріховності. Оповіді обох жінок від-
різняються. П’яна баба розповідає про «величну» Белкулу та її життєвий шлях героїні, її подорож «у пошуку матері та в 
пошуку втіх». Белкула – архетипний образ жінки-амазонки, яка не має життєвих принципів та моральних установ. Позаяк 
жінку-героїню молодий англійський автор позбавляє реплік, вона нагадує Еллочку Щукіну із сатиричного роману Ільфа 
та Петрова «Дванадцять стільців». Ця іронічна інтенція Грегорі Нормінтона, на нашу думку, спрямована на утвердження 
ідеї про безмовне долання свого життєвого шляху, хай би яким він не був.
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Чоловіки в «Кораблі дурнів» постають зовсім різними, однак дурнями, хоча англійський новеліст виправдовує ду-
рість декотрих з них, наприклад, блазня. «Сильна стать» безпощадно падає перед жінками, біжить за втіхами (історія з 
Белкулою), їхня сила вимірюється в здатності задовольнити власні природні інстинкти. Однак є хлопчик-паж з розповіді 
блазня: маленький Муха страждає від начебто благородного бажання принца зробити його своїм другом, паж терпить усі 
знущання і приймає їх як благодать. Він не розуміє своєї мізерності. «Корабель дурнів» – корабель мізерних людей, котрі 
є такими безвідносно до їхньої статі.

У ході дослідження ми прийшли до таких висновків: іронія в постмодерністському романі є засобом увиразнення ген-
дерної проблематики: деструкція архетипних образів маскулінного/фемінного показує абсурдність патріархальних стео-
ретипів у сучасному світі. До комплексу гендерних проблем входить іронізування над расовою нерівністю, девальвація 
любові та дружби тощо. Гендерний підхід є іронічним засобом деструкції «правди».

Перспективи дослідження. Проблема впливу іронії на гендерне забарвлення постмодерністської літератури не ви-
черпується цією розвідкою. У подальшому вважаємо перспективним застосувати інструментарій гендерних студій при 
зіставленні оригінального й перекладного тексту постмодерністських романів.
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ОБРАЗ ВІКТОРІАНСЬКОЇ ЖІНКИ У РОМАНІ МЕРІ БРЕДДОН «ТАЄМНИЦЯ ЛЕДІ ОДЛІ»

У статті розглядається важливість і доцільність дослідження гендерних стереотипів на матеріалі художньо-
го твору. Досліджено мовне вираження гендерних стереотипів Англії кін. ХІХ ст. у романі Мері Бреддон «Таємниця 
Леді Одлі». У дослідженні враховані особливості соціально-історичного розвитку та політичного устрою Англії 
зазначеного періоду. Розглянуто зовнішні характеристики, психологічні якості, рівень освіченості, соціальний ста-
тус жінок. Аналіз мовних компонентів гендерно маркованої мовленнєвої поведінки персонажів роману розкриває 
частково гендерні стереотипи того періоду. 

Ключові слова: гендер, гендерний стереотип, мова, мовленнєва поведінка.

THE IMAGE OF THE VICTORIAN WOMAN IN MARy BRADDON’S NOVEL «LADy AUDLEy’S SECRET»
The article reveals the importance and reasonability of the research of gender stereotypes reflected in the text of fiction. 

Lingual expression of the gender stereotypes, existing in England in the ХІХ th century, are investigated on the basis of the 
novel «Lady Audley’s Secret» by Mary Braddon. Peculiarities of the socio-historic development and political order of Eng-
land in the mentioned period are taken into consideration. Appearance, psychological traits, education, social status of Eng-
lish women are examined. The linguistic analysis of components of the personages’ speech reveals some gender stereotypes 
of that period, embodied in the text.

Key words: gender, gender stereotype, language, speech behavior.

ОБРАЗ ВИКТОРИАНСКОЙ ЖЕНЩИНЫ В РОМАНЕ МЕРИ БРЕДДОН» ТАЙНА ЛЕДИ ОДЛИ»
В статье рассматривается важность и целесообразность исследования гендерных стереотипов на материале 

художественного произведения. Исследовано языковое выражение гендерных стереотипов Англии кон. ХІХ вв. в 
романе Мери Бреддон «Тайна Леди Одли». В исследование учтено особенности социально-исторического развития 
и политического строя Англии указанного периода. Рассмотрено внешние характеристики, психологические каче-
ства, уровень образования, социальный статус женщин. Анализ языковых компонентов гендерно маркированного 
речевого поведения персонажей романа раскрывают частично гендерные стереотипы того периода. 

Ключевые слова: гендер, гендерный стереотип, язык, речевое поведение.

Англійська література XIX століття, і її відомий складник – вікторіанський роман, вважаються найбільш значущими і 
викликають постійний науковий інтерес історії європейської літератури: письменники – вікторіанці, одночасно спираю-
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чись на традиції своїх попередників і розробляючи нові теми, мотиви і прийоми, збагатили англійську реалістичну прозу, 
їхні твори стали фундаментом для найважливіших відкриттів англомовної літератури XX століття. Вікторіанська епоха є 
епохою формування стереотипів, що створили особливий тип ментальності вікторіанців. Втіленням вікторіанських сте-
реотипів є базові концепти, що репрезентують британську культуру. Одним із найбільш дискусійних питань, що виника-
ють під час вивчення вікторіанської культури, є так зване «жіноче питання», яке у вікторіанську добу постало особливо 
гостро, тому дослідження вікторіанської доби є водночас гендерним дослідженням. Грунтовне дослідження становища 
жінки за вікторіанської епохи у Великій Британії є не лише важливим напрямом соціальної і повсякденної історії країни, 
а необхідною складовою для визначення тих факторів, що спонукали британське жіноцтво до боротьби за власні права, 
активна фаза якої бере свій початок у другій половині XIX ст, що обумовлює актуальність дослідження з цієї проблеми. 

Метою нашої статті є вивчення особливостей зображення жіночих образів, а саме вивчення виключно «жіночого еле-
менту» і «жіночого світу» у романі Мері Бреддон «Таємниця Леді Одлі».

Об’єктом дослідження виступає мовна поведінка персонажів у романі Мері Бреддон «Таємниця Леді Одлі».
Проблема «жінка і суспільство» представляється складною і багатоаспектною, тому досі викликає численні дискусії. Зі 

сфери суспільної і соціально-політичної вона висунулася в даний час, в першу чергу, в область науково-теоретичних філософ-
ських, соціологічних, історичних, культурологічних і навіть економічних та юридичних досліджень, в яких знаходить засто-
сування так званий гендерний підхід (який є, зауважимо, не тільки частиною сучасної гуманітарної науки, але безпосередньо 
впливає на аналіз відносин  ̶соціальних, духовних і т. д., на структурно – функціональний статус чоловіка і жінки) до осмис-
лення тих чи інших аспектів людської діяльності і буття: сфера почуттів, емоційні реакції, поведінкові стереотипи, специфіка 
взаємовідносин зі світом, форми освоєння і присвоєння культурних цінностей існують в чоловічому та жіночому варіантах.

На початку XIX ст. у Великій Британії формується так звана концепція «розподілу сфер», за якою відбувається роз-
межування публічної і приватної сфер життєдіяльності. Публічна сфера включала у себе світ політики, ринкових струк-
тур, юридичні права та обов’язки, визнавалася сферою «реальної» влади, престижу та могутності і належала чоловікам. 
Жінки ж були обмежені приватною сферою – створювали затишок у сім’ї, займались організацією сімейного побуту і 
веденням господарства, піклувались про дітей. Концепція «розподілу сфер» втілювала й приховано виправдовувала роз-
біжність гендерних статусів [4, c. 90]. 

Протягом ХІХ століття, всупереч канонам моралі пуританського суспільства, жінки-письменниці у британській лі-
тературі поступово підходили до усвідомлення своєї свободи, насамперед свободи внутрішньої. Британські романістки 
неоднозначно трактували проблему соціальної значущості жінки. Однак тим спільним стрижнем, що об’єднував творчість 
письменниць вікторіанської літератури, стало їхнє спільне прагнення вирішити питання про співвідношення зовнішньої 
і внутрішньої свободи жінки. Британські романістки першочергово відстоювали право жінки на освіту та інтелектуальну 
свободу. Тому у творчості багатьох вікторіанських письменників з’являються образи емансипаційних героїнь,які не бажа-
ють миритися з їхньою другорядною соціальною роллю.

Англійські жінки письменниці завдяки своїй наполегливості та самовідданій праці займають провідні позиції у літера-
турному процесі XIX ст. Їх вагоме художнє слово визначає загальний напрям літературного розвитку. Англійська літера-
тура вікторіанської епохи була б неповною без імен Джейн Остін, сестер Шарлоти та Емілі Бронте, Мері Бреддон, Джордж 
Еліот та Елізабет Гаскел. Як слушно зауважує сучасна дослідниця, представниця феміністичного напрямку Е. Шолватер: 
«концепція періодизації літератури базується на чоловічому письмі… В історії жіночого письма є загадкові «білі плями», 
і навіть можна говорити про іншу перспективу історії літератури»[2, c. 67]. 

В англійській національній літературі ХІХ-ХХ ст. гендерна проблематика є однією із домінуючих і виступає джерелом 
до розуміння місця жінки в суспільстві, її ролі в розвитку суспільного прогресу, виявлення типовості чи специфіки питан-
ня про її права та свободи. Одними найбільш репрезентативних у цьому плані є творчі доробки такої письменниці як Мері 
Бреддон, яка органічно вписується в соціокультурний та літературний контекст епохи. 

Мері Бреддон, одна з найвидатніших письменниць другої половини XIX століття, безперечно є значною фігурою на 
літературній сцені вікторіанської Англії. Її переконаність у необхідності змін ідеологічних установок епохи, суспільного 
устрою, традиційних сімейних норм та укладу, готовність до утвердження нових соціокультурних установок знайшли 
цілком закономірне і адекватне вираження в її художній творчості.

В Романі «Таємниця Леді Одлі» сутність гендерних стереотипів реалізується не тільки за допомогою звернення пись-
менниці до проблем, які стосуються гендерних ролей у британському середовищі тієї епохи, а також за допомого числен-
них мовних засобів. У першу чергу це стосується лексичних одиниць, паремій, афоризмів, мікротекстів, а також репрезен-
тації гендерно маркованих особливостей мовленнєвої поведінки персонажів.

В романі зустрічається велика кількість жіночих персонажів, всі вони уособлюють ті чи інші цінності епохи Вікторіан-
ства. Однією з головних героїнь виступає Люсі Грем. До неї можна застосувати визначення «ідеальної леді», тому що вона 
знається на гарних манерах, стримана, самовіддана, тиха, спокійна тощо. При спілкуванні з нею, спостерігається сильний 
вольовий характер жінки з чітко обдуманими бажаннями та цілями.

«How pitiless these women are to each other,» he thought, while the teacher was absent. «This one knows intuitively that there 
is some danger to the other lurking beneath my questions. She sniffs the coming trouble to her fellow female creature, and rejoices 
in it, and would take any pains to help me. What a world it is, and how these women take life out of her hands» [7, c. 245].

Після того, як чоловік покинув її з дітьми, це ще більше спонукає героїню до рішучих кроків. Вона залишає дитину 
під опіку батька, їде в Лондон і самостійно лише своєю працею намагається утвердитись як особистість. Таким чином на 
шляху до самої себе жінка, згідно Мері Бреддон, має відкинути конформізм і приписи буржуазної моралі. Тут виникає, 
мабуть, одна із провідних тем роману – пошуки самої себе, своєї істини, морального вибору.

«No more dependence, no more drudgery, no more humiliations,» she said; «every trace of the old life melted away–every clew 
to identity buried and forgotten» [7, c. 15].

«She had reigned supreme in her father’s house since her earliest childhood» [7, c. 8].
Таємниця імені героїні, власне наявність трьох імен – Helen Maldon (ім’я героїні у першому шлюбі), Lucy Graham (ім’я 

героїні в період її роботи гувернанткою), Lady Audley (ім’я героїні в період її другого незаконного шлюбу), грає важливу 
роль у створенні соціального пласту роману: з одного боку це дозволяє виявити суть існуючих у вікторіанському суспіль-
стві різних уявлень про жінку та жіночність, а з іншого боку – є певним критерієм, який визначає поки ще не характер, 
але мотиви та схеми поведінки героїні.

Мері Бреддон вдалося зруйнувати стереотип, проте що в центрі уваги роману є не чоловік – герой, який може бути 
причетний до злочинів, або навпаки який розплутує таємниці, а героїня, яка будь-яким чином намагається вижити та від-
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стоювати свої права в сучасному «маскулінізованому» суспільстві. Трасформується сама концепція героїні, яка з наївної, 
невинної, ангелоподібної дівчини, перетворюється у хижачку, гарну, сильну, яка не поступається чоловіку по інтелекту 
та життєвому досвіду. 

«To call women the weaker sex is to utter a hideous mockery. They are the strongest sex, the noisiest! The most persevering, 
the most self-assertive sex. They want freedom of opinion, variety of occupation» [7, c. 169].

Люсі Грем, головна героїня роману, не належить до жінок того періоду, які володіли неповним уявленням про суть 
речей. Будучи прихильницею французької літератури, вона захоплювалась історичними та любовними романами.

«Lucy knew enough of the French language to be able to dip into the yellow-paper-covered novels which she ordered from the 
Burlington Arcade, and to discourse upon the questionable subjects of these romances».

 Надзвичайна енергія Люсі та знання життя завжди дозволяють їй контролювати ситуацію, передбачати розвиток по-
дій та діяти, попереджуючи їх. 

«She pushes her neighbours, and sruggles for a good place in the dismal march; she elbows, and writhes, and tramples, and 
prances to the one end of making the most of misery» [7, c. 240].

Люсі Грем, молода гувернантка з загадковим минулим, хапає синицю за хвіст і журавля, та всіх птахів щастя одно-
часно – на ній одружується заможний старий вдівець, оточує свою біляву пасію турботою і ні в чому їй не відмовляє. Вона 
будь яким способом намагається вижити та відстояти свої права у суспільстві.

«She made one of those apparently advantageous matches which are apt to draw upon a woman the envy and hatred of her 
sex» [7, c. 30].

«Pleased with her high position and her handsome house; with every caprice gratified, every whim indulged; admired and 
caressed wherever she went; fond of her generous husband; rich in a noble allowance of pin-money; with no poor relations to 
worry her with claims upon her purse or patronage» [7, c. 58].

Отже, в романі постають питання, пов’язані з соціальним та правовим статусом жінки у вікторіанському суспільстві. 
При цьому Мері Бреддон уникає односторонності у висвітленні та однозначності у вирішенні цієї далеко не простої та 
актуальної проблеми.

Згідно нашого лінгвістичного аналізу лексем твору, Бреддон широко використовує при створенні образу Люсі Гре-
хем мовні засоби, які акцентують зовнішні характеристики. Бреддон намагається зруйнувати існуючий стереотип героїні 
роману, заснований на переконанні, що за зовнішньою, ляльковою красою, як правило, ховається, досить примітивна, 
пасивна натура. Пильна увага автора до зовнішності героїні, виражається у безлічі детальних портретних описів, а також 
увагою до навколишнього світу героїні, завдяки якому можна побачити пристрасть героїні до розкоші та багатства. Атри-
бутиви є чи не основним засобом створення образу,що дозволяє читачу потрапити за таку майстерно створену героїнею 
маску доброчесності та порядності.

«Miss Lucy Graham was blessed with that magic power of fascination, by which a woman can charm with a word or intoxicate 
with a smile» [7, c. 67].

«She set everybody mad about her, wherever she went»» [7, c. 77]. 
«Her singing, her playing, her painting, her dancing, her beautiful smile, and sunshiny ringlets!» [7, c. 105].
«She was a good-natured garrulous creature» [7, c. 88].
«Her accomplishments were so brilliant and numerous» [7, c. 107].
Отож, в доробку Мері Бреддон постає жіночий образ наділений сильними рисами характеру, які були типовими для 

суфражисток в Англії. Аналіз героїні твору вказує на яскравий розвиток жіночого емансипаційного руху на рубежі XIX 
–XX ст в Англії.

Перспективу подальшого вивчення становлять всі жіночі персонажі романів М.Бреддон для виявлення втілення ав-
торкою гендерних стереотипів.
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МЕТАФОРА З КОНЦЕПТОСФЕРОЮ «ВИБОРИ»  
В МОВІ УКРАЇНСЬКОГО ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Стаття присвячена проблемі дослідження метафори з концептосферою «Вибори» у мові українського публіцис-
тичного дискурсу. Розглянуто та охарактеризовано поняття концептуальної метафори, концептуалізації, концеп-
ту та концептосфери. Проаналізовано різні метафоричні моделі для зображення українських виборів.
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CONCEPTUAL METAPHORS OF «ELECTION» IN THE LANGUAGE OF UKRAINIAN PUBLICISTIC 
diScOurSe

The article devoted to the study of conceptual metaphor «Elections» in the language of Ukrainian publicistic nowadays 
interest of scientists to this phenomenon has not decreased. Conceptual metaphors operate in different types of discourse, but 
the most frequent and most active is their using in publicistic discourse.Metaphorical picture of the world reflects the priorities 
and values of society or certain social groups.Modern life is full of various political events, which reflect the conceptualization 
metaphor. Modern life is filled of various political events, which reflect the conceptualization metaphor. One of the spheres of 
political reality is the election period of political struggle. This peak of creation and functioning of new metaphors.

The actuality of this study is caused by the necessity of a systematic study of conceptual metaphor «Elections» in the 
language of publicistic discourse.

The purpose of the article – to examine and describe the most frequent metaphorical modelswith sphere of «Election». 
In cognitive science metaphor is one of the major mental operations, ways of knowing and categorizing reality. Conceptual 
metaphor is a powerful way of conceptualizing political reality.

In the research determined and characterized different metaphorical models to describe Ukrainian elections (during the 
2001-2014.)The most important are such metaphorical models: the election – a disease, the elections – trade, the elections 
– sports, the elections – theater, the elections – the game. In terms of disease, trade, sports, theater and game journalists/
publicists depict Ukrainian elections.

So, the conceptual metaphor is a means of conceptualizing social and political processes in Ukrainian journalistic 
discourse. The analyzed period showed that the most productive metaphorical model on the designation of the Ukrainian 
elections are elections sport.

Key words: metaphor, conceptual metaphor, conceptualization, concept, conceptual sphere, metaphorical model, 
publicistic discourse. 

МЕТАФОРА С КОНЦЕПТОСФЕРОЙ «ВЫБОРЫ» В ЯЗЫКЕ УКРАИНСКОГО ПУБЛИЦЕСТИЧЕСКОГО 
ДИСКУРСА

Статья посвящена проблеме исследования метафоры с концептосферой «Выборы» в языке украинского публици-
стического дискурса. Рассмотрены и охарактеризованы понятие концептуальной метафоры, концептуализации, кон-
цепта и концептосферы. Проанализированы различные метафорические модели для изображения украинских выборов.

Ключевые слова: метафора, концептуальная метафора, концептуализация, концепт, концептосфера, метафо-
рическая модель, публицистический дискурс.

Проблема метафори ще з давніх часів привертає увагу дослідників як вітчизняних (О. О. Селіванова, Л. В. Кравець,  
І. О. Філатенко, Х. П. Дацишин), так і зарубіжних (Дж. Лакофф, М. Джонсон, Н. Д. Арутюнова, Г. Н. Скляревська, 
В. К. Харченко, В. П. Москвін). Вчені розглядають це явище з різних аспектів, і як мовну прикрасу, і як механізм мови і 
мислення, і як засіб створення мовної картинки світу. 

Метафорична картина світу відображає пріоритети, цінності соціуму або певних соціальних груп. Сучасне життя на-
повнене різними політичними подіями, концептуалізацію яких відображають метафори. Однією зі сфер політичної реаль-
ності є вибори, період політичної боротьби. Це пік творення і функціонування нових метафор у мові українського публі-
цистичного дискурсу. Використання їх для зображення виборів цікавило і цікавить до тепер не меншу кількість учених (І. 
А. Ширманов, Т. В. Таратинова, Е. Е. Анікін, А. А. Каслова, О. І. П’єцух). 

Актуальність цього дослідження зумовлене необхідністю систематичного вивчення метафор із концептосферою 
«Вибори» в мові публіцистичного дискурсу періоду 2001-2014 рр. 

Мета статті – розглянути і схарактеризувати найчастіші метафоричні моделі зі сферою «Вибори».
Новизна дослідження полягає в системному аналізі метафоричних моделей концептосфери «Вибори». Виявити мета-

форичну характеристику суспільно-політичного процесу з різних боків.
Загальнонаукове значення дослідження полягає в доповненні теорії концептуальної метафори та визначенні особли-

востей концетосфери «Вибори» в мові українського публіцистичного дискурсу.
У сучасній когнітивістиці метафора – це одна з основних ментальних операцій, важливий спосіб пізнання та категори-

зації дійсності [1, c. 6]. Концептуалізація – це «один із процесів пізнавальної діяльності людини, що полягає в осмисленні 
й упорядкуванні результатів внутрішнього рефлексивного досвіду людини й уявлень про об’єкти, явища дійсності та їхні 
ознаки» [6, c. 403]. Вона сприяє утворенню концептуальної системи, елементами якої є концепти [6, c. 404]. Метафора 
виступає потужним засобом концептуалізації політичної реальності, а концепти в свою чергу можуть керувати і впливати 
на людське мислення. На думку провідних американських дослідників Дж. Лакоффа та М. Джонсона, метафори повністю 
пронизують все наше життя та мислення [3, c. 25]. Сукупність концептів утворюють концептосферу. Поняття «концептос-
фера» є складним і багатогранним. Виокремлюють національну концептосферу (сукупність концептів в свідомості носіїв 
мови); концептосферу мови (сукупність концептів, що відображаються семантичну структуру мови); художню концеп-
тосферу (концептосфера конкретного автора); концептосферу групи (політичної, професійної); концептосферу особистос-
ті [7, c. 38]. У дослідженні розглянемо метафори із політичною концептосферою «Вибори». 

Концептуальна метафора – це один із найпотужніших інструментів впливу на людську свідомість. У публіцистичному 
дискурсі вона є продуктивним засобом формування поглядів та концептуалізації суспільно-політичних подій. Найактив-
ніше її вживання припадає на час президентських виборів. У досліджуваному матеріалі (вибори 2001-2014 рр.) зафіксо-
вано різні метафори на позначення концептосфери «Вибори». Найчастотнішими є кілька метафоричних моделей: вибори 
– хвороба, вибори – торгівля, вибори – спортивні змагання, вибори – театр та вибори – гра.

Вибори – Хвороба
Характерною та широко розповсюдженою для політичної реальності є метафорична модель вибори – хвороба. Відпо-

відно цій моделі використовується лексика, що пов’язана з ранами та хворобами суспільства в цілому [8, c. 33]. У термінах 
хвороби журналісти намагаються осмислити президентські вибори, аналогізуючи вибори із самим процесом хвороби, її 
симптомами: Мовляв, це ж вибори, а ними треба перехворіти (У, 2002, № 3); або називають вибори одним із видів хворо-
би: Уявіть собі, Кабмін працює, незважаючи на післявиборну лихоманку, приймає постанови, дає рекомендації міністер-
ствам (У, 2002, № 5); Щоб уникнути наприкінці 2014 р. такої небажаної перед президентськими виборами лихоманки з 
фінансуванням запланованих видатків, влада може вдатися хіба що до стрімкого нарощування держборгу (ДТ, 2014).

Вибори – Торгівля
Для мови аналізованого періоду ця модель є показова. Метафора торгівлі репрезентує вибори як купівлю депутатських 

чи президентських місць, голосів на виборах [4, c. 33]. Відповідно в термінах торгівлі (ярмарку, ринку) зображуються пре-
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зидентські вибори: Пропрезидентські сили, влада зможуть «переконати» більшість мажоритарників, схилити на свою 
підтримку і ярмарок закінчиться перемогою «Єдиної України», а «Наша Україна» очолить опозиційні сили (ПЖУ,2002, 
№ 13); Політичний ринок України досить обмежений, тож не дивно, що на ньому процвітає надто жорстка конкуренція 
(ПЖУ, 2003, № 21). Кандидати можуть виступати покупцями, а народ продавцями голосів: Вочевидь, під час розгляду та 
голосування були спроби виторгувати голоси лівих із розрахунку, що вони проголосують «за» обрання Президента парла-
ментом (ПЖУ, 2003, № 27); Про найдієвіші технології, які, ймовірно, буде задіяно під час майбутніх виборів, ми писали в 
минулому номері. Це, передусім, технологія купівлі електорату (У, 2008, № 9) Так, можливо, влада в такий спосіб купила 
голоси КПУ «за бюджет» (ДТ, 2014). Аналізовані метафори показують, що ця модель була і є актуальною в різні періоди 
президентських та парламентських виборів.

Вибори – Гра
У текстах українського публіцистичного дискурсу часто вживана є також метафорична модель вибори – гра. Вибори 

сприймаються нами, як щось легковажне, тому публіцисти та журналістики використовують у своїх публікаціях метафо-
ри гри для зображення виборів. Більшість концептуальних метафори цієї моделі спрямовані на зображенні саме негатив-
них і несправедливих сторін українських виборів: Механізм передвиборчої гри вже працює на повну силу, тут задіяні всі 
партії та політичні блоки, адміністративний ресурс, величезні кошти банків та промислових компаній, дипломатичний 
корпус, спецслужби багатьох держав, навіть бісівські (не смійтесь) сили (ПЖУ, 2003, № 24); Тобто знову займуться 
улюбленою передвиборчою грою – натискання на больові точки свого електорату – безпрограмною для них, але згубною 
для держави (У, 2008, № 9); Найважливіші питання – дата президентських виборів і ставка на цих виборах (обсяг повно-
важень і компенсації Президента) – і нині залишаються величинами невизначеними (ПЖУ, 2003, № 23).

Вибори – Театр
Театральна метафорика широко розповсюджена в найрізноманітніших комунікативних сферах. У публіцистичному 

дискурсі журналісти/публіцисти використовують театральні метафори для того, щоб звернути увагу читачів/слухачів на 
лицемірність всього політичного життя, акцентувати на неправдивості і на невиконанні президентських обіцянок, не-
чесності самого процесу виборів. Вибори аналогізують із добре поставленим спектаклем, а кандидатів – із різними про-
фесійними театральними групами. У театральних термінах журналісти намагаються зобразити передвиборчу реальність: 
Подекуди блазенські, подекуди парадні костюми передвиборного балу змінені на звичайний щоденний одяг, поступово 
затихають пристрасті, які ще продовжують хвилювати уми та душі повержених у деяких регіонах країни (ПЖУ, 2002, 
№ 12); Дніпропетровська театралізована група дуже ретельно підготувалася до вистави під назвою «Вибори 2004 року» 
(ПЖУ, 2003, № 24); Ще один нюанс. Володимир Литвин, який до цього часу нібито не претендує на головну посаду в дер-
жаві, не може не боротися за велике звання – «спадкоємець», він, безумовно, теж буде учасником виборчого спектаклю 
(ПЖУ, 2003, № 24); І якщо режисура президентських перегонів здійснюється саме з «бєлокамєнной», багато що стає 
зрозумілим (ПЖУ, 2003, № 29); Багато хто з політологів та політтехнологів дивиться на парламентські вибори як на 
репетицію президентських (ПЖУ, 2001, № 8); Головна мета трагікомедії погроз, створення більшості, формування та 
панування влади – майбутні президентській вибори (ПЖУ, 2002, № 13).

Вибори – Спорт
Найпродуктивнішою концептуальною метафорою для зображення українських виборів у публіцистичному дискурсі 

є модель «вибори-спорт». Для виборчої кампанії характерні є ознаки боротьби, суперництва. Спортивні метафори вияв-
ляють спільні риси спорту і політики, зокрема змагання, прагнення до перемоги. Метафори спорту показують вибори як 
захопливе видовище. Виокремлюємо такі різновиди спортивної метафори: 

вибори – спортивні змагання: Такий підхід, на нашу думку, найповніше віддзеркалює настрої й оцінки суспільства на-
передодні виборчих змагань (ПЖУ, 2002, № 9); Політичні змагання, які були орієнтовані на парламентські вибори, дали 
можливість змінити уряд (ПЖУ, 2001, № 4);

вибори – окремий вид спорту: Ще про один аспект парламентської олімпіади обмірковують деякі політологи (ПЖУ, 
2002, № 10); Ми всі в політиці – передвиборні перегони, блоки, програми, теледебати за участі кандидатів у депутати 
(У,2002, № 3); І забудеться багато чого із передвиборного марафону (У, 2002, № 3); Подій було ще багато і різних. Най-
цікавіші з них: територіальна виборча комісія не змогла визначити переможця у двобої за крісло міського голови Черкас 
і оголосила про свій саморозпуск – фактично розписалася у своїй недієздатності (ПЖУ, 2002, № 12); Отже, фактично 
боротьба розгортається навколо ключових посад, від контролю за яким залежатиме успіх учасників президентської гон-
ки (ПЖУ, 2002, № 18); Провівши вкрай виснажливу (з купою смертельних образ) боротьбу за перемогу в парламентських 
забігах, наївно було б сподіватися на швидке порозуміння в таборі ще вчора помаранчевих сил (У, 2006, № 5-8); Боюся, 
що в сьогоднішньому стані російської політичної еліти для неї вибори в Україні стануть основним зовнішньополітичним 
пріоритетом, вирішальним боєм за те, щоб зберегти перспективи втягти Україну в так звану ліберальну (чи не дуже 
ліберальну) імперію (ДТ, 2004).

кандидати у вибори – спортсмени, учасники: Не треба забувати і про те, що серед аутсайдерів парламентських ви-
борів чимало великих амбіцій (ПЖУ, 2002, № 13); Вести мову про інших імовірних учасників «марафону», гадаю, завчасно. 
Власне, як і самі дочасні вибори (У, 2008, № 3); Тобто, за результатом, ПР і Янукович – лідери всіх перегонів, але якщо 
порахувати підтримку, «по голосам», тобто в абсолютних цифрах голосів виборців, а не відсотках, то спостерігаємо 
стійке падіння кількості тих, хто голосував «за» (ДТ, 2014); А ось Петро Порошенко, що торік вів досить активну мер-
ську кампанію, здобув за час Майдану рейтинг, який вивів його у фаворити президентської гонки (ДТ, 2014).

результати змагань: Маю на увазі, передусім, той факт, що політична сила, яка виграла вибори, отже отримала 
мандат на владу від українського народу, який з Конституцією і є джерелом влади, стала парламентською опозицією до 
влади реальної (У, 2003, № 7-8); Але виявляється, що й переможці парламентських виборів – Партія Регіонів – теж не 
в змозі самостійно сформувати стійку більшість у Верховній Раді (У, 2006, № 1-4); А ось Петро Порошенко, що торік 
вів досить активну мерську кампанію, здобув за час Майдану рейтинг, який вивів його у фаворити президентської гонки 
(ДТ, 2014). 

Отже, проаналізований матеріал показує, що концептуальна метафора є одним із найпродуктивніших засобів концеп-
туалізації суспільно-політичних процесів. А однією із основних і найчастотніших метафоричних концептосфер україн-
ського публіцистичного дискурсу початку ХХІ ст. є вибори. Вони є піком творення і функціонування концептуальних 
метафор. Цій проблемі присвячено багато досліджень, що репрезентовано в працях багатьох науковців. У публіцистич-
ному дискурсі журналісти та публіцисти зображують вибори за допомогою різних метафоричних моделей, нами схарак-
теризовано такі: вибори – торгівля, вибори – хвороба, вибори – гра, вибори – театр, вибори – спорт. Найпродуктивнішою 
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виявилась модель вибори – спорт. Оскільки в Україні вибори зазвичай зображуються як запеклу боротьба, змагання, праг-
нення до перемоги кандидатів в депутати чи в президенти. Метафоричні моделі публіцисти/журналісти використовують 
для маніпулювання людською свідомістю, для формування суспільної думки. Завдяки цим концептуальним метафорам 
публіцистичний текст набуває іронічного звучання, зневажливого ставлення суспільства до політичних подій – виборів.

Результати дослідження можуть бути використанні для побудови політичного медіа тексту, також дозволяють виокре-
мити концептуальну метафору як один із найголовніших засобів політичної пропаганди в час виборів.
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СПОСОБИ ТА МЕТОДИ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ  
ЯК ВАРІАНТУ ТЕРМІНА АНГЛОМОВНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ

У статті розглянуто поняття терміна та його класифікацію. Досліджено питання про природу та вимоги 
до термінологічних словосполучень. Опрацьовано та узагальнено праці вчених лінгвістів, які займались вивченням 
питань та проблем, пов’язаних з аналізом термінів. Розроблено схеми структурних моделей термінологічних слово-
сполучень. Здійснено аналіз способів та методів термінологічної деривації. 

Ключові слова: термін, термінологічне словосполучення, деривація.

MethOdS aNd techNiQueS Of cOVeyiNg Of terMiNOlOgical phraSeS aS a VariaNt Of a 
terM iN eNgliSh ScieNtific aNd techNical textS

The article deals with the concept of the term and its classification. The question of the nature and requirements of 
terminological expressions is answered. The works of linguists who have studied the issues and problems associated with 
term analysis are processed and summarized. The schemes of structural models terminological expressions are given. The 
analysis methods and techniques of terminological derivation are researched. We investigated the question of the nature of 
terminological phrases, which contributed to a detailed study of such a significant and urgent problem as term formation. Ex-
ploring structural features of terminological phrases, we obtained data on the grammatical connection between the stem and 
associated components, the compatibility of components, which led to the establishment of the scheme of structural models of 
terminological phrases. Considerable attention was also paid to the secondary derivation of terminological phrases.

Key words: term, terminology phrases derivation.

СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВОСОЧИТАНИЯ 
КАК ВАРИАНТ ТЕРМИНА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

В статье рассмотрено понятие термина и его классификацию. Исследован вопрос о природе и требования к 
терминологическим словосочетаниям. Обработаны и обобщены труды ученых лингвистов, которые занимались 
изучением вопросов и проблем, связанных с анализом термина. Разработаны схемы структурных моделей термино-
логических словосочетаний. Проведен анализ способов и методов терминологической деривации.

Ключевые слова: срок, терминологическое словосочетание, деривация.

В умовах сьогодення в Україні з’являється щораз більше досліджень термінологічного характеру. На сучасному етапі 
історичного розвитку України, на етапі становлення та утвердження її державності, назріла потреба створення власної 
термінологічної системи різноманітних галузей науки та виробництва, зокрема у нафтогазовій сфері.

Мета дослідження полягає у здійсненні аналізу термінологічних словосполучень нафтогазової сфери та особливостей 
їх перекладу на українську мову.

Мета проектує виконання таких завдань: з’ясування природи термінологічних словосполучень у науково-технічних 
текстах нафтогазового спрямування; здійснення структурної диференціації термінологічних словосполучень на основі 
аналізу їх стрижневої структури й залежних компонентів; аналіз способів та методів термінологічної деривації.

Вивченням проблем термінів займались як вітчизняні так і зарубіжні вчені-лінгвісти такі як, Л. І. Борисова,  
М. М. Морозов, Э. Ф. Скороходько, А. Я. Коваленко, А. В. Федоров, Е. С. Савинова, Ю. В. Ванников, В. П. Даниленко,  
Е. Н. Толикіна, Д. С.Лотте та інші. 
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Термін, як зазначає В. П. Даниленко, належить до слів, які увібрали в себе невичерпну повноту, тобто синтезували 
явище, поняття, процес тощо [4]. Якщо Г. О. Винокур вважав, що терміном може бути будь-яке слово [2], то Д. С. Лотте 
[9], розробивши власні вимоги до терміна, наголошував, що термін (на відміну від звичайного слова) завжди виражає 
фіксоване поняття – він має бути короткий, лаконічний, позбавлений багатозначності, синонімії, омонімії. 

Зазначені точки зору та їх аргументація дають підстави наголосити, що як і терміни, виражені одним словом, терміно-
логічні словосполучення відповідають закономірностям функціонування термінів у певній галузевій системі. Вимоги до 
них ґрунтуються передусім на загальнолітературних нормах, а також на специфіці термінології. 

Заслуговує на увагу така вимога до термінологічного словосполучення як – стислість форми. Порівняно з простими 
термінами, що складаються з однієї лексики, а також із термінами, вираженими складними словами на зразок: sewage 
system, aero-irrigation, radio-location, термінологічні словосполучення містять кілька компонентів у вигляді слів чи лан-
цюжків слів. Якщо взяти до уваги той факт, що коротка форма вимагає фіксування мінімальної кількості ознак, необхід-
них і достатніх для ідентифікації об’єкта, стає зрозуміло, що складні терміни не суперечать цим вимогам. 

Ще однією вимогою до термінологічних словосполучень є системність. На думку Г. Л. Дороша, норма системності 
вимагає від позначення правильної вказівки на місце об’єкта в матеріальній системі [5, с. 16]. Стосовно цього терміноло-
гічне словосполучення не поступається простому терміну, володіючи такими ж властивостями й характеристиками. Як і 
однокомпонентний термін, воно є елементом термінологічної системи. 

Ми цілком поділяємо думку Е. Н. Толикіної про те, що системні характеристики терміна, його зв’язки з іншими термі-
нами регулюються логіко-понятійними відносинами. Чистота і суворість логічної мовної організації супроводжують спе-
ціальну термінологію. Їй відповідають також і наші вимоги до терміна і термінологічної системи (відсутність відношень 
полісемії, омонімії, синонімії) [12, с. 10].

Двокомпонентні субстантивні термінологічні словосполучення утворюють найпродуктивніший клас (35% усієї 
термінології) в англомовних науково-технічних текстах. Стрижневий компонент таких термінологічних словосполу-
чень виражений іменником. Серед них найбільш поширені такі моделі: (P)A+N, де (Р)А – (діє)прикметник; N – іменник 
(environmental contaminant, cryogenic absorber); N+N (fire damp, heat accumulation, aerotank suspension). 

Серед трикомпонентних субстантивних термінологічних словосполучень, які також широко використовуються у до-
сліджувані сфері (25%), ми зафіксували наступні моделі: (Р)А+(Р)А+N – bacterial contaminated process, variable working 
pressure; (Р)А+(Р)N+N – activated carbon filter, triaxial regime stress; N+ (Р) N+N – space oriented adsorpivity, fluidized bed 
adsorption, chemical exchange reaction; N+N+N – sulphur acid accumulation, monolayer exchange adsorption.

Основою трикомпонентних термінологічних словосполучень можуть бути двокомпонентні ТС чи однослівний тер-
мін. Наприклад, на основі двокомпонентної комбінації N+N (emission sensor) можливі трикомпонентні комбінації A+N+N 
(acoustical emission sensor) чи N+N+N (air emission sensor). 

Полікомпонентні термінологічні одиниці моделі, частка яких серед проаналізованих нами ТС становить 10%, та-
кож існують у різних комбінаціях: N+N+N+N+N – baffle tray column condition; (P)A+N+N+N – hot gas duct system, long 
emergency water flow; N+(P)A+N+N – spray conical pattern device; N+N+(P)A+N – gas flow scrubbing tower; (P)A+N+(P)
A+N – reverse jet chocked scrubber; (P)A+(P)A+N+N – low cleaning gas cooler; (P)A+(P)A+(P)A+N – cooling scrubbing 
conventional operation;

Полікомпонентні терміни надто довгі й суперечать прагматичним принципам комунікації – надати якнайширшу ін-
формацію за найкоротший час. З метою економії часу та зручності використовуються абревіації полі – компонентних 
термінів, створені на основі перших літер компонентів. Наприклад: VTPA – vertical temperature profile radiometer, XPI – 
cross-polarization isolation, IEU – internal-external upset, SCZHA – sodium-cooled zirconium hydrid reactor, TFTA – tokamak 
fusion test reactor, WHIMS – wet high intensity magnetic separator. Недоліком термінів-абревіатур є те, що зрозумілими вони 
можуть бути лише вузькому колу фахівців, здатних ідентифікувати їх з реаліями об’єктивної дійсності [12]. 

Аналіз особливостей термінологічних словосполучень як різновиду терміна доводить, що, володіючи такими загаль-
новизнаними властивостями терміна, як здатність виражати поняття спеціальної галузі знань чи діяльності, потреба в 
дефініції, тенденція до моносемії та відсутність синонімії в межах однієї галузі, стилістична нейтральність, евфонія, опти-
мальний рівень інтернаціоналізації та вмотивованість, воно повинно відповідати нормі точності або правильного орієнту-
вання на об’єкт, нормі стислості форми та нормі системності. 

Питання про природу термінологічних словосполучень зводиться по суті до визначення природи двокомпонентних 
структур на зразок sulphur contamination, pressure buildup, recovery process. Цю проблему досліджували В. Ф. Пронина 
[10], В. М. Лейчик [8] та ін. Можна виділити три основні погляди на природу таких словосполучень. Їх класифікують як 
словосполучення, складні слова або проміжні сполуки.

Дослідник А. Л. Семенов [11] звертає увагу на розділену форму словосполучень, можливість заміни компонентів 
словосполучень на інші слова. В. П. Даниленко [4] робить наголос на обох елементах, на відміну від складного слова з 
наголосом на першому елементі. 

Інший погляд на природу словосполучення висловлюють В. С. Виноградов [3]. Він класифікує словосполучення як 
складні слова, незалежно від того, ідіоматичні вони чи ні, а також незалежно від орфографічного оформлення (тобто пи-
шуться окремо, разом чи через дефіс).

О. С. Ахманова [1] відносить структуру на зразок stone wall, яка за граматичною структурою ідентична, скажімо, тер-
мінологічному словосполу ченню recovery process, саме до таких проміжних сполук. 

Дослідження проблеми термінотворення відіграє важливу роль у розв’язанні ключових питань термінознавства, зо-
крема таких як структурні особливості, семантична організація термінологічних одиниць. Термінотворення можна визна-
чити як процес найменування понять, зумовлений потребами спеціального мовного оточення для досягнення когнітивної 
мети та здійснення акту комунікації. Його можна характеризувати як свідому людську діяльність, що відрізняється від 
загальних словотворчих процесів більшою мірою усвідомлення існування попередніх зразків назв існуючих реалій і со-
ціальною відповідальністю за створення умов фахового спілкування та поширення знань про ці реалії. 

Слід розрізняти утворення простих термінів, що складаються з одного лексичного елемента, та утворення складних 
термінів, котрі об’єднують два лексичні елементи і більше, незалежно від їх графемної здатності поєднуватись чи спо-
лучатись. Складними термінами можуть бути складні слова, слова-прикладки, вирази та словосполучення. Серед значної 
кількості досліджень термінотворчих процесів питання про способи та методи утворення термінологічних словосполу-
чень ще недостатньо висвітлені й потребують особливої уваги у дослідженнях науково-технічних текстів. 
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На думку А. І. Звягіної, слід розрізняти первинні та вторинні (основні та другорядні) процеси термінотворення, оскіль-
ки їх рушійними силами є різні види мотивації та впливів. Головна відмінність полягає в тому, що в первинному термі-
нотворчому процесі відсутній «прямий лінгвістичний прецедент» [6], хоча існують більш-менш чіткі правила утворення 
термінів. У вторинному процесі термінотворення завжди наявний прецедент існуючого терміна з його мотивацією. Якщо 
первинний процес термінотворення може відбуватись спонтанно, то на вторинному позначається вплив існуючого термі-
на і його можна спроектувати чи розробити. 

Первинний процес супроводжує народження поняття в результаті наукового чи технологічного відкриття або зміни 
відповідної лінгвістичної ситуації. Він, як звичайно, монолінгвістичний і може бути охарактеризований як орієнтовний, 
наприклад такий, що подає тимчасове визначення на період, доки остаточне рішення щодо назви не прийняте, як у ви-
падку називання рослин, що вимагає затвердження Міжнародним комітетом стандартів. 

Вторинний процес – це створення нового терміна для існуючого поняття. Він відбувається у двох випадках: коли 
змінюється визначення внаслідок лінгвістичних трансформацій у мові, наприклад, з метою створення стандартної до-
кументації; з приводу перенесення науково-технічного знання з одного мовного оточення в інше, що здійснюється за 
допомогою утворення термінів.

Вторинний термінотворчий процес більшою мірою піддається певним директивам, ніж первинний, оскільки термін, 
що створюється має бути виправданий належним чином, і це виправдання може містити посилання на форму існуючого 
терміна. Термінолог повинен прагнути, щоб термін відповідав правилам термінотворення підмови тієї чи іншої галузі та 
загальномовним законам. 

У науці й техніці нові терміни постійно створюються для називання нових об’єктів дійсності, частин об’єктів, нових 
процесів. Ми поділяємо думку Звягіної А.І. про те, що процес термінотворення здійснюється за допомогою трьох методів: 
використання існуючих ресурсів; модифікації існуючих ресурсів, створення нового лінгвістичного інструментарію [6]. 

Перший метод полягає в розширенні значення існуючого терміна з метою охопити нове поняття, наприклад: gas system 
– combustion gas system, conventional gas system, feed gas system, коли діапазон значення нового терміна розширюється 
порівняно з вихідним. Як правило, розширення значення відбувається тоді, коли слово загального використання потрібно 
конкретизувати, для того щоб назвати ним нове явище чи предмет, в основі якого лежить попереднє, або щоб перенести 
слово загального використання у певну галузь науки чи техніки на основі подібності вихідних та нових об’єктів за фор-
мою, розміщенням чи виконуваними функціями (mouth for opening, elbow for certain angles etc.). Розширення значення 
тут не є обов’язковим. Називання здійснюється на основі проведення аналогії з існуючим значенням. Слід зазначити, що 
часом початкова подібність призводить до дезорієнтації. Згодом може з’ясуватись, що мотивація під час номінації була 
неадекватною. Порівняння можна також вважати попереднім чинником при термінотворенні, який допомагає зафіксувати 
легким способом зіставлення. Порівняння можна чітко виразити за допомогою таких означальних елементів в англійській 
мові, як – style, – like, -type, наприклад: tooth-like projection, plate-like frame, bay-like outline. 

Іншим засобом використання існуючих ресурсів є застосування полісемічної природи загальних мовних одиниць. 
Замість того щоб казати, що щось нагадує щось, можна назвати його іменем об’єкта, який він нагадує, застосувавши мета-
форичне перенесення назви. Наведемо приклади: river bed, pin hinge, pile-head, insulation blanket, goose-neck clamp, ribbed 
floor. Цей тип утворення поширюється на загальні словотворчі процеси. 

Спеціальне слово однієї галузі може також використовуватись у іншій галузі для позначення іншого поняття. В такий 
спосіб утворюється омонім. Наприклад, hardware застосовується в побутовій, торговій, комп’ютерній лексиці, device – в 
побутовій, хімічній, фізичній, будівельній, охороні довкілля.

Найбільш типовим методом визначення нового поняття є модифікація існуючих термінів через деривацію чи афікса-
цію (суфіксацію та префіксацію); об’єднанням слів у складні; утворенням термінологічних словосполучень; конверсією, 
що не належить ні до афіксації, ні до словоскладення, а полягає у використанні синтагматичних деривацій однієї й тієї ж 
форми (наприклад, іменник використовується як дієслово, прикметник як іменник тощо); компресією, тобто скорочення 
назви абревіацією, урізанням, акронімією тощо [7].

Із функціональної точки зору деривація та словоскладення сприяють чіткішому визначенню поняття – звуженню се-
мантичного чи функціонального потенціалу, одночасно експлікуючи зв’язок, що існує між новим та вихідним поняттям. 
У такий спосіб означення може також привести до прозорості понятійної структури особливого розміру. Це і сильна, і 
слабка ознака, оскільки виражаючи одне ставлення, вона нічого не говорить про інше, яке може бути більш вагомим з по-
нятійної точки зору. Одним із найуживаніших методів використання означення є акцентування співвіднесеності об’єкта з 
його функціональністю у спеціальній галузі, наприклад: corrosion-resistant material, pipe design chart.

Означення можуть поєднуватись із різними морфологічними категоріями: з іменником: bolted connection, wind load, 
round channel,groundwater pressure, covering material; з дієсловом: pre-protect, pre-stress, pre-cast; з дієприкметником: 
v-shaped, inlaid.

В англійській мові означення переважно передує слову, що позначає стрижневе поняття. Труднощі в інтерпретації 
трапляються, якщо поняття презентується кількома означеннями. Наприклад: water supply system, minimum safe distance, 
site-assembled ground materials.

Особливу роль у термінотворчому процесі відіграє утворення нових термінів, що позначають поняття, яких не існува-
ло раніше в тій чи іншій мові. Такі терміни належать до неологізмів. Вони виникають, коли потрібно дати назву новому 
поняттю, для якого не існує лінгвістичної моделі у формі автохтонного зразка [10]. 

Неологізми можна диференціювати за двома типами: нові утворення або запозичення з інших мов. Повністю нові 
утворення є досить рідкісним у більшості мов явищем. Так, gas і paraffin були свого часу термінами – неологізмами, що 
увійшли до різних мов, хоча й з трохи відмінним значенням.

Також варто зазначити, що оскільки термінотворення є зваженою інтелектуальною діяльністю, антропоцентричний 
чинник відіграє важливу роль у термінотворчому процесі, який завжди відбувається у спеціальному оточенні, а саме: в 
науково-дослідній лабораторії, проектному бюро, на підприємстві, де науковці чи фахівці відчувають потребу в утворенні 
нових форм вираження. Кваліфікація та знання цих людей має особливе значення для успішної термінотворчої діяльності: 
залежність між ними прямо пропорційна. 

Таким чином, можемо зробити наступні висновки:
– термінотворчий процес має відповідати принципам системності, відкритості й прозорості для забезпечення успішної 

комунікації та взаєморозуміння між фахівцями;
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– моделі термінотворення слід розрізняти відповідно до галузі використання, характеру та інтелектуального потенці-
алу зацікавлених людей і мети термінотворення;

– понятійна структура складного терміна має бути зрозуміла з його лексичних елементів і відображати зв’язок з по-
няттям та інформацією про галузеві знання;

– під час утворення термінологічних одиниць слід брати до уваги особливості мови тієї галузі науки чи техніки, в якій 
вони використовуватиметься, та дотримуватись принципу наближеності до назв суміжних галузей;

– якщо галузь нова і її мова не має власних термінологічних лексем, які можна було б запропонувати, слід використо-
вувати загальні принципи адаптування термінів-неологізмів.
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СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В АНГЛІЙСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЯХ  
(НА МАТЕРІАЛІ РЕПЛІКИ-РЕАКЦІЇ В ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ)

Стаття присвячена аналізу стилістичних засобів реалізації категорії оцінки в англійських прислів’ях, вживаних 
у функції репліки-реакції в діалогічній інтеракції. Багато вчених приділяли увагу аналізу діалога, але все ще залиша-
ється багато аспектів, які потребують більш детального вивчення, особливо в світлі нових підходів. Однією із та-
ких проблем є дослідження прагматичних особливостей та лінгвістичного оформлення репліки-реакції в діалогічній 
єдності. Мовець, оцінивши інформацію співрозмовника в репліці-стимулі, виражає своє власне ставлення до цієї 
інформації на основі свого власного досвіду, моральних та етичних принципів. власних переконань. Прислів’я в яких 
акумульовано досвід поколінь допомагань мовцю виразити його оцінку під час діалогічного спілкування. 

Ключові слова: репліка-реакція, оцінка, інтеракція. 

STyLISTIC MEANS OF EXPRESSING THE CATEGORy OF EVALUTION IN ENGLISH PROVERBS (IN REAC-
TIONS IN DIALOGUE DISCOURSE)

The article deals with the stylistic means of expressing the category of evaluation in English proverbs, when they are used 
as reactions in dialogue communication. Though dialogue speech and its structural peculiarities have been studied a lot, there 
still remain a lot of aspects which need more detailed examination, especially now, taking into consideration new approaches. 
There arises a problem of pragmatic aspects of dialogue communication, pragmatic intentions and linguistic means, used in 
reactions in particular. The speaker, having evaluated the interlocutor’s information in stimulus, expresses his own attitude 
to what was said on the basis of his own experience his own moral principles, his own convictions. Proverbs, having accu-
mulated the experience of generations of people, help reflect his evaluation, being used as reactions in dialogue intercourse. 

Key words: reaction, evalution, interaction. 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ В АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИ-
ЦАХ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕПЛИКИ-РЕАКЦИИ В ДИАЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ)

В статье анализируються стилистические средства віражения категории оценки в английских пословицах, упо-
требленных в функции реплики-реакции в диалоге. Анализу диалога посвящено много исследований, но в свете новых 
подходов существуют аспекты требующие более детального изучения. Одно из таких проблем – исследование пра-
гматических аспектов и лингвистического оформления реплики-реакции. Говорящий, оценив информацию собесед-
ника, выражает свое собственное отношение на основе собственного опыта и убеждений, моральных и этических 
принципов. Пословицы, в которых накоплен опыт поколений, помогают говорящему выразить его оценку. 

Ключевые слова: реплика – реакция, оценка, интеракция. 

Комунікація розглядається як цілеспрямований процес, діяльність, одним із засобів реалізації якої виступає мовлен-
ня. Взагалі, існує певна кількість визначень комунікації. Проаналізувавши ці дефініції, Г. Г. Почепцов (мол.) виділяв 
характерні риси, притаманні комунікації: цілеспрямованість [1, с. 5; 2, с. 10] функції передачі повідомлення [3, с. 14] та 
семантико-символічної взаємодії [4, с. 11]. 

В процесі комунікації народжується дискурс, який Т. ван Дейк назвав «комунікативною подією». Вчений написав: 
«Дискурс, у широкому значенні слова, є складною єдністю мовної форми, значення і дії, яку найкраще можна охарактери-

© Т. А. Палєй, 2016



264 Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

зувати за допомогою поняття комунікативної події або комунікативного акту». Мовець і слухач, їх особистісні і соціальні 
характеристики, інші аспекти соціальної ситуації, безсумнівно, відносяться до цієї події [5, с. 121–122].

О. А.Селіванова, аналізуючи існуючі дефініції дискурса, говорить про ще одне визначення цього терміну – як тип дис-
курсивної практики [6, с. 41]. В цьому використанні терміну «дискурс являє собою комунікативно-прагматичний зразок 
мовленнєвої поведінки, що відбувається у певній соціальній сфері, має певний набір змінних: соціальні норми, відносини, 
ролі, конвенції, показники інтерактивності і т.п.» [7, с. 8–11] Дискурс в такому значенні використовується в функціо-
нальній прагматиці і розглядається як одиниці, форми мовлення, інтеракції, які є частиною повсякденної мовленнєвої 
діяльності [6, с. 41]. На думку О. Ю. Протасової, основною властивістю дискурса в такому розумінні є регулярність со-
присутності мовця і слухача [7, с. 144], тобто в цьому випадку мова йде про діалогічний дискурс. 

Основи теорії діалога в сучасному мовознавстві було закладено в працях Л. П. Якубинського, Л. В. Щерби, В. В. Ви-
ноградова, М. М. Бахтіна, Д. Х. Баранника. Багато ідей цих дослідників знаходять свій теоретичний розвиток і практичне 
застосування і сьогодні. Сюди відносяться ствердження Л. В. Щерби про діалог як природну форму мовлення в проти-
лежність монологу, про важливість вивчення діалогічної форми спілкування як найбільш поширеної в мовленнєвій кому-
нікації [9]. 

Таким чином вчені розглядають діалог як засіб спілкування з ієрархічною організацією смислової структури, який ві-
дображає мотивовану цілеспрямовану діяльність людини. В діалозі усвідомлено здійснюється відбір мовленнєвих засобів 
для цілей реалізації задумів мовця і цілісності змістовно-смислової структури комунікативного впливу. 

Спілкування – це взаємодія людей з метою обміну інформацією. В діалозі воно постає як ланцюжок змінюючих одна 
одну реплік. Обмін репліками практично завжди має своїм результатом зміну інформаційного стану партнерів після кож-
ної чергової репліки. При цьому мається на увазі не тільки актуальна, а і модальна і емоційна інформація [10]. 

Діалог – основна форма вербальної комунікації, що характеризується наявністю двох учасників спілкування. Основна 
одиниця діалогу – діалогічна єдність (ДЄ), що складається з двох взаємозалежних і взаємообумовлених частин – стимулу 
і реакції. ДЄ характеризується як внутрішньою інформаційною цілісністю, так і безпосереднім зв’язком із попереднім і 
наступним контекстом. 

Специфіка репліки-стимула вивчалася багатьма вченими. Що стосується репліки-реакції, то, на наш поглянд, комп-
лексного дослідження специфіки і умов реалізації – комунікативних, прагматичних, мовленнєвих, не існує ні у вітчизня-
ній, ні в зарубіжній науковій літературі, хоча нагальність і необхідність такого дослідження не викликає сумніву. Цим об-
ґрунтовується актуальність нашого дослідження. Звісно, в одній статті неможливо надати результати дослідження різних 
аспектів реалізації, структури, мовного оформлення мовленнєвих актів, які зустрічаються в репліці-реакції. Тому наразі 
ми розглянемо тільки вживання прислів’їв в функції репліки-реакції. 

Основний зміст реагуючих реплік зводиться до трьох основних типів, серед яких головними є позитивні і негативні 
реакції. Позитивність розуміється як збіг установок мовця і слухаюча. Це підтвердження, згода, однодумність, однакове 
уявлення про предмет розмови. Негативна реакція означає заперечення, спростовання, незгоду, протиріччя, реакціями, 
відмову. У проміжку між позитивними і негативними знаходяться ухилення від відповіді, відхід від неї, тобто своєрідна 
відмова від надання запитаної інформації або відстрочка її у виді зустрічного питання, обмеження, додаткової умови. 

Позитивні, негативні та інші види реакцій формуються на основі оцінки слухачем (в наступному ході – мовець) по-
відомлення мовця (в наступному ході – при зміні ролей – слухача). 

 Як показують результати дослідження, в діалогічному дискурсі постійно взаємодіють об’єктивний і суб’єктивний 
фактори і кожний з них торкається як об’єкта. так і суб’єкта оцінки. Суб’єкт виражає оцінку як на основі особистих емоцій 
та досвіду, так і з урахуванням соціальних стереотипів. Об’єкт оцінки також розуміє об’єктивні властивості, які суб’єкт 
оцінює, виходячи із своїх власних індивідуальних переваг. При цьому, чим більш ефективніша оцінка, тим тісніше вона 
пов’язана з індивідуальною позицією суб’єкта і тим менш вона спирається на соціальні стереотипи. В діалогічному дис-
курсі діє не істинність відносно об’єктивного світу, а істинність відносно концептуального світу учасників комунікації. 
Оцінка додає до пропозиціонального змісту висловлення особливий компонент, тісно пов’язаний з процесом спілкування. 

Дослідження оцінних значень являє собою інтерес на сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки, коли проблема 
співвідношення і взаємодії семантики і прагматики стала однією з центральних. 

Причиною породження оцінних суджень можна вважати той факт, що в процесі спілкування людина завжди вислов-
лює свою думку. У такий спосіб він виражає своє оцінне відношення до того, що позначається. Людина дає оцінку іншим 
людям, подіям, що її оточують. І при цьому, оцінка окремої людини може не збігатися з оцінкою інших людей; вона 
своєрідна індивідуальна. Прояв оцінної картини світу індивіда виявляється в його поведінці, вчинках, судженнях і ви-
словленнях про цінності. 

Особливу групу складають загально оцінні, квантові слова «гарний-поганий», «погано». Вони задають полюса всіх 
можливих оцінних шкал, оцінюють об’єкт не по одній ознаці, а по сукупності різнорідних властивостей. Проте невірно 
вважати, що оцінними є тільки ті висловлення, де зустрічаються власне оцінні слова «добре, погано», а варто враховувати 
також численні види повідомлень, куди входять слова або висловлювання, що мають оцінну силу як один з елементів 
свого значення. 

Далі ми розглянемо як виражається оцінка в англійських прислів’ях. 
Аналізуючи прислів’я, що ввійшли в словник найбільш вживаємих англійських прислів’їв за редакцією Буковської 

М.В., Вяльцевої С.І., Дубянської З.І. і др., ми доходимо висновку, що більшість прислів’їв несуть негативну оцінку. Це 
можна пояснити тим фактом, що негативні емоції сильніше позитивних і вони міцніше утримуються в пам’яті. 

Негативна оцінка може бути обумовлена наявністю в реченні слова /або слів/ із негативним оцінним значенням. 
«The rotten apple injures its neighbours». 
«The judge told me when he sentenced me that I was being an enemy to society. I thought that mean being an enemy to the high-

ups, like George Bancroff. But in court language society means everybody. You, an enery to society!». «Well, every rotten apple in 
the basket is an enemy to the rest of the apples». /Hurst/. [11] 

З контексту можна зробити висновок, що дане прислів’я характеризує героя твору Херста, як такого, що відрізняється 
від інших і який несе загрозу товариству. Саме він є тим гнилим яблуком. 

Роздивимося ще одне прислів’я, що містить негативний прикметник: 
«You’re English, then?» «Pure, said Mr. Blythe.» «So am I; so’s old Foggart – looked him up in the stud-book. It’s lucky, 

because we shall certainly be assailed for lack of patriotism.» «We are», said Mr. Blythe. «People who can see no good in the own 
country…Birds who foul their own nest»./Galsworthy/[11]. 
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Даним прислів’ям автор дає негативну оцінку людям, що погано говорять про свою країну, тим самим наносячи їй шкоду.
Говорячи про те, що більшість англійських прислів’їв несуть негативну оцінку, ми не маємо на увазі те, що прислів’я, 

які несуть позитивну оцінку зустріти можна вкрай рідко. От, наприклад, таке прислів’я: 
A new broom sweeps clean. 
«Wait until the major hears about it. I hope you’ll enjoy your new commander after this. That was a double-edged bard. 

Beichgraber as visitor to Mont Saint-Michel had not even the privilege of being a new broom.» /Maclenes/ [11]. 
Це прислів’я несе думку про те, що нове начальство жваво приймається за роботу, часто радикально змінюючи всі 

порядки. Прикметник «new» задає позитивний тон усьому прислів’ю.
Для вираження оцінки в англійських прислів’ях можуть використовуватися як стилістичні семасіологічні, так і син-

таксичні виразні засоби. 
Дуже часто оцінка виражається за рахунок порівняння. Наприклад: 
Like father, like son. 
«Always one for a joke, master Roc… Like his father. Now he were one for a joke till…» His hands began to pluck at the cloth 

of his trousers nervously. «Like father, like son,» said Roc. «Well, we must be moving on». (Holt). [11]
Наступний семасіологічний виразний засіб – гіпербола. Перебільшення властивостей предмета або явища надає 

прислів’ю емфатичний характер. Наприклад: 
Beauty lies in lover’s eyes. – Не вродлива гарна, а улюблена. 
«Why should you not lie to a person like me?»… «I could say I don’t usually lie to lovely and attractive women for whom I have 

a high regard, and you’d cynically say I was stretching the truth till it snapped, and you’d be wrong because it is the truth, if truth 
lies in the eye of the beholder. I don’t know if that sounds like an insult, it’s never meant to be». (Madean). [12].

Оцінку в прислів’ях може виражати і такий виразний засіб як оксюморон. Так, американський письменник Сидні 
Шелдон у своєму творі «Bloodline» використовує для характеристики героя прислів’я, що містить оксюморон: 

«Never let a friendly fox into your hen house. One day he’s going to get hungry» [13].
Прикметник «friendly» цілком не співвідноситься з іменником «fox», тому що лиса завжди характеризувалася як тва-

рина хитра, підступна. У даному контексті оксюморон використовується, щоб показати суперечливу природу героя. 
Для вираження оцінки в англійських прислів’ях використовується також такий прийом як алегорія.
Наприклад: 
All is not gold that glitters. 
«I am sorry to grieve you», pursued the widow; «but you are so young, and so little acquainted with men, I wished to put on 

your guard. It is an old saying that «All is not gold that glitters»; and in this case I do fear there will be something found to be 
different to what either you or I expect». (Ch. Bronte) [12]

У даному уривку в прислів’ї виражається абстрактна ідея через конкретну уяву. Молодій дівчині вселяють думку про 
те, що не варто оцінювати людей по їхній зовнішній оболонці. Саме головне-пізнати його внутрішній світ. 

Аналізуючи англійські прислів’я і приказки ми доходимо висновку, що вживання синтаксичних виразних засобів для 
вираження оцінки є більш частотним, ніж вживання семасиологічних виразних засобів. 

Далі ми роздивимося на прикладах, які саме синтаксичні засоби можуть виражати оцінку. 
Широко поширеним структурним типом прислів’їв є емфатичні складнопідрядні речення з означальним підрядним 

реченням, яке вводиться займенником «that». Саме завдяки емфатичності, найбільше гостро відчувається оцінка. 
Наприклад: 
It is long lane that has no turning. 
«It usually takes a hypotenuse a long time to discover that is the longest side of a triangle. But it’s a long line that has no 

turning» (O.Henry) [11]. 
Це прислів’я передає думку про те, що невдачі не можуть тривати сторіччя, тобто усьому на світі приходить кінець 
Дуже часто в прислів’ях, що мають структуру складного речення, оцінка підкреслюється шляхом повтору присудків. 
Наприклад: 
«He laughs best who laughs last» – Краще усіх сміється той, хто сміється останнім. У складних реченнях паралельні 

конструкції можуть бути використані для вираження оцінки. Наприклад:
A man is as old as he feels, and a woman is as old as she looks. 
«You would always look sweet», said Jane, with frank sincerity; «why mind looking the age you are?» «My dear, a man is as 

old as he feels; a woman is as old as she looks,» quoted Mura». (Barclay) [11]
Особливу групу англійських прислів’їв складають прислів’я, що мають структуру еліптичного речення. І, таким чи-

ном, оцінка передається з максимальною лаконічністю. 
Наприклад: 
Once bitten, twice shy. 
«Jenny… why have you never married again?» «Never had the chance, I suppose. Well, yes…I’ll admit A few fellows have 

come messing around. But I couldn’t fancy none of them.» She smiled suddenly. 
«You know how it is, Mr. Besmonde. Once bitten, twice shy». (Cronin) [12]
Дане прислів’я характеризує героїню Кроніна як жінку обережну, що раз зробивши помилку, стала більш обережною, 

бо не хоче повторити її знову. 
Дуже часто в англійських прислів’ях опускається дієслово-зв’язка. Наприклад:
One law for the rich and another for the poor. 
«The rumours had begun. I was aware of this when I overheard one single remark from the kitchen. Mrs. Rolf had a penetrating 

voice. «One law for the rich, one for the poor Accidental deafii. Accidential…if you please.» (Holt) [12]
Цим прислів’ям Холт дає оцінку обставинам, підкреслюючи, що для багатих один закон, а для бідних інший. 
Ще один засіб висловити оцінку в прислів’ях – через риторичне питання. Наприклад:
Can the leopard change its spots?
«What’s this I hear about your sister’s naming Ginger Ted? – You don’t mean to tell me you approve of it. You know Ginger 

Ted. He’s bum and there are no two ways about it. Have you told her risk she’s running? I mean, bringiry sinners to repentance 
and all that sort of thing’s all right, but there are limits. And does not leopard ever change his spots?». (Maugham) [8]

Даним прислів’ям автор дає оцінку своїй героїні, підкреслюючи думку про те, що людина не може змінити свою при-
роду. 



266 Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

Отже, прислів’я є прикладом непрямого мовленнєвого акта мають сенс набагато більший, ніж лежить на поверхні. 
Прислівя завжди несуть оцінку, оцінку подіям, людям, предметам. І ця оцінка може бути як позитивною, так і негативною. 

В англійських прислів’ях оцінка може виражатися за рахунок семасіологічних та синтаксичних виразних засобів. 
Використовуються такі стилістичні семасіологічні виразні засоби, як порівняння, гіпербола, оксиморон, алегорія, і такі 
синтаксичні засоби як, еліпс, емфатична конструкція it is, повтори, риторичні питання. 

Як ми вже говорили раніше, розгляд вживання прислів’їв у функції репліки-реакції – це лише один із аспектів комп-
лексного дослідження. Існує ще багато аспектів-прагматичних, мовних, комунікативних, які потребують вивчення. 
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КОГНІТИВНИЙ ДОСВІД ЧИТАЧА ЯК ОРІЄНТИР У ПЕРЕКЛАДІ СИНЕСТЕТИЧНОЇ МЕТАФОРИ 

У статті виявлена роль когнітивного досвіду адресатів перекладу в осмисленні прагматичної функції синесте-
тичної метафори. На основі проведеного експерименту доведено, що відтворення в перекладі метафори названого 
виду є необхідним, якщо її когнітивна база відповідає когнітивному досвіду адресатів перекладу. Обґрунтовано один 
із способів орієнтування на фактор адресата в разі невідповідності когнітивної бази – відображення в перекладі не 
безпосередньо синестетичної метафори, а прагматичних смислів, які вона передає. 

Ключові слова: синестетична метафора, переклад, когнітивний досвід, прагматичне значення, задум автора. 

the cOgNitiVe experieNce Of a reader aS a refereNce pOiNt iN the traNSlatiON Of a 
SyNeSthetic MetaphOr

The article reveals the role of translated text recipients’ cognitive experience in understanding pragmatic function of a 
synesthetic metaphor. Translation of a synesthetic metaphor is considered in terms of its perception by a representative of 
another communication culture, when such representative is a bearer of not only a different language but a different vision 
of the world, different cognitive experience. More than 50 passages from poems of British poets were analyzed. The analysis 
showed that a synesthetic metaphor can perform various pragmatic meanings. In accordance with the role that a synesthetic 
metaphor plays in the author’s intent implementing, it can be either a key or a background one. In order to find out the extent 
to which a synesthetic metaphor helps recipients of a translated text to understand the nuances of a lyrical hero’s feelings as 
well as the author’s overall design an experiment has been conducted. The results of the experiment proved that it is neces-
sary to translate a synesthetic metaphor in the case when its cognitive base meets the reader’s cognitive experience. In the 
case of non-compliance or partial compliance of the cognitive bases the recipient’s factor must be taken into account when 
translating. One of the means of the recipient’s factor orientation is displaying of not the very synesthetic metaphor directly 
but the pragmatic meanings   that it conveys.

Key words: synesthetic metaphor, translation, cognitive experience, pragmatic meaning, the author’s intention.

КОГНИТИВНЫЙ ОПЫТ ЧИТАТЕЛЯ КАК ОРИЕНТИР В ПЕРЕВОДЕ СИНЕСТЕТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ
В статье выявлена роль когнитивного опыта адресатов перевода в осмыслении прагматической функции синесте-

тической метафоры. На основе проведенного эксперимента доказано, что отражение в переводе метафоры назван-
ного вида является необходимым, если её когнитивная база соответствует когнитивному опыту адресатов перевода. 
Обоснован один из способов ориентации на фактор адресата в случае несоответствия когнитивной базы – отраже-
ние в переводе не непосредственно синестетической метафоры, а прагматических смыслов, которые она передаёт. 

Ключевые слова: синестетическая метафора, перевод, когнитивный опыт, прагматическое значение, замысел 
автора.

Метафора має багату історію вивчення [1; 3; 4; 8 та ін.], і, здавалося б, має бути вивчена не тільки глибоко і всебічно, 
але й вичерпно. Проте кожний наступний етап осягнення її змісту, пошуки і знахідки відкривають перед дослідниками 
нові горизонти, переконуючи, що метафора все ще залишається нерозгаданою загадкою. Особливо багато питань виникає 
в перекладі метафоричних одиниць іншою мовою, носії якої сприймають світ по-своєму, їх образне мислення має наці-
ональну специфіку, тому адресату перекладу, який є представником іншого мовного співтовариства і мовної свідомості, 
поетичні образи, створені автором оригіналу, не завжди можуть бути зрозумілими. Викладене стосується метафор усіх ви-
дів і типів, зокрема і синестетичної. Незважаючи на те, що теоретики перекладу вже запропонували моделі перекладацької 
діяльності в річищі діалогу культур, обґрунтували способи відображення метафоричного потенціалу мовних одиниць у 
тексті, адресованому носіям іншої мови [5; 6; 7 та ін.], проблема перекладу метафори залишається відкритою і потребує 
осмислення під кутом зору нових наукових парадигм, урахування комплексу факторів, зокрема і фактора когнітивного 
досвіду реципієнта перекладу. 

© Л. М. Пелепейченко, С. М. Ревуцька, 2016
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Актуальність теми, якій присвячена наша робота, пояснюється її спрямованістю на розроблення питання про фактор 
людини в мові під кутом зору перекладу як діалогу культур. Переклад синестетичної метафори поетичного тексту ми роз-
глядаємо в аспекті її сприйняття представником іншої комунікативної культури, що є носієм не тільки іншої мови, але й 
іншого бачення світу, когнітивного досвіду.

Вибір як об’єкта дослідження синестетичної метафори поетичного тексту не є випадковим. Вивчення синестетичної 
метафори в аспекті діалогу культур може показати національні особливості в образному сприйнятті миру, у його осмис-
ленні, встановленні зв’язків між різними концептами, у реалізації синергетичних можливостей пізнання. Очевидним є той 
факт, що всі люди мають однакові органи почуттів. Але чи завжди всім однаково зрозумілі нюанси перенесення почуттів і 
відчуттів в інші сфери сприйняття? Наскільки синестетична метафора поетичного тексту допомагає поетові виразити свої 
думки і почуття, донести до читача власну картину світу? І, нарешті, чи може адресат тексту перекладу повною мірою 
сприйняти думки і почуття поета, якщо синестетична метафора відображена в ньому не буде? 

Пошуки відповіді на викладені і багато інших питань зумовили мету нашої роботи: виявити роль когнітивного досвіду 
читачів у сприйнятті перекладу синестетичної метафори поетичного тексту. Матеріалом для дослідження були обрані 
вірші англійських поетів, у яких використана синестетична метафора. 

Аналіз теоретичних джерел, у яких дається визначення поняття синестетичної метафори, показав, що принципових 
розбіжностей між ученими в цьому питанні немає [2; 8]. Якщо відволіктися від різної форми вираження визначень, то 
сутність поняття можна представити так. Синестетична метафора – це вид метафори, в основі формування якої лежить 
перенесення номінації на основі злиття ознак різних сфер відчуття, коли ознаки однієї модальності зв’язуються з іншою, 
що стосується іншої сфери сприйняття. Саме взаємодією різнорідних ознак і пояснюється великий образний потенціал 
синестетичної метафори. Виявляється, що в сприйнятті фрагмента картини світу бере участь не один тип відчуттів, а від-
разу кілька (як мінімум, два). Адресат тексту не просто чує звуки, а бачить їх у кольоровій гамі; не просто бачить образ, 
а ще й відчуває його вагу, чує його; не просто виражає свої душевні переживання, захват чи замученість, а почуває їх на 
смак, бачить і чує. 

Чи завжди злиття різних сфер відчуття однаково сприймаються представниками різних комунікативних культур, різ-
ної мовної свідомості? Відповідь на це питання намагався знайти ще Ульман, який невтомно шукав мовні універсалі. 
Якщо синестетична метафора належить до мовних універсалів, то її переклад є суто технічною операцією, що зводиться 
до пошуку рівнозначної відповідності. Якщо ж аналізований феномен має національну специфіку, то урахування факто-
ра адресата перекладного тексту є обов’язковим. У якості робочих гіпотез ми прийняли два положення, що нам здалися 
логічними: 1) відтворення або невідтворення синестетичної метафори у перекладі залежить від її функції в поетичному 
тексті; 2) труднощі сприйняття синестетичної метафори іншомовним адресатом можуть пояснюватися її когнітивною 
базою, що відрізняється в різних мовних спільнотах. 

Щоб відповісти на викладені питання і перевірити робочі гіпотези, ми проаналізували функції синестетичної мета-
фори в поетичному тексті на матеріалі більше ніж 50 уривків із віршів англійських поетів. Аналіз показав, що синесте-
тична метафора може виконувати різне прагматичне навантаження у вираженні замислу автора, почуттів і переживань 
ліричного героя: створювати образ ліричного героя в цілому, деталізувати нюанси його почуттів, показувати силу його 
переживань, викликати у читача співчуття, спонукати читача до міркувань про життя і т. ін. У відповідності до ролі, яку 
синестетична метафора виконує в реалізації авторських задумів, вона може бути або ключовою або фоновою. У першо-
му випадку без її відображення в перекладі задум автора буде викривлений, у другому – можлива заміна схожим фоном, 
створеним іншими мовними засобами. 

За ознакою збігу когнітивного досвіду адресатів тексту оригіналу і тексту перекладу ми виділили три типи образних 
одиниць, а саме: а) синестетична метафора, створена на основі когнітивного досвіду, що збігається в адресатів текстів 
оригіналу і перекладу; б) синестетична метафора, створена на основі когнітивного досвіду, що не збігається в адресатів 
текстів оригіналу й перекладу; в) синестетична метафора, створена на основі когнітивного досвіду, що частково збігається 
в адресатів текстів оригіналу і перекладу. Перший тип належить до мовних універсалів, другий і третій мають національну 
специфіку в більшому або меншому ступені.

 Щоб виключити суб’єктивність аналізу, на останньому етапі – етапі порівняння когнітивного досвіду – ми провели 
експеримент, який коротко опишемо так. Мета експерименту – з’ясувати, якою мірою синестетична метафора, що пред-
ставлена в поетичному тексті оригіналу, допомагає адресатам перекладного тексту зрозуміти нюанси переживань лірич-
ного героя і загальний замисел автора. У якості респондентів були обрані дві групи: 1) респонденти, що досконало воло-
діють англійською мовою; 2) респонденти, що не володіють англійською мовою (саме для таких читачів і створюються 
переклади художніх творів). Респондентам першої групи були запропоновані тексти оригіналу і два різних переклади (в 
одному з них була відображена синестетична метафора, в іншому ні). Респонденти другої групи працювали із двома різ-
ними текстами перекладу. З огляду на те, що для експерименту були відібрані не повні тексти поетичних творів, а уривки 
з них, ми запропонували респондентам відповісти на три питання: 1) Яку, на ваш погляд, основну думку хотів передати 
автор у цьому уривку? 2) Які, на ваш погляд, почуття хотів виразити автор у цьому уривку? 3) Який текст перекладу біль-
ше допомагає Вам зрозуміти думки і почуття автора? За мову перекладу була обрана українська. Оскільки українських 
перекладів обраних нами віршів ми не знайшли, переклад здійснювали автори цієї статті. 

Зазначимо, що в російських перекладах, відомих як загальновизнані зразки перекладацької майстерності, авторами 
яких були видатні російські письменники, синестетична метафора відображена не завжди. Для прикладу наведемо два 
переклади уривка з вірша Шеллі «Жайворонок» (жирним шрифтом у текстах оригіналу й перекладу виділяємо синесте-
тичну метафору).

Like a high-born maiden 
In a palace tower, 
Soothing her love-laden 

Soul in secret hour
With music sweet as love,
which overflows her bower…

Жайворонок. Переклад В. Левіка:
Как в высокой башне
Юная княжна,

Что леса и пашни
Видит из окна
И поет, любовью и тоской полна…
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Жайворонок. Переклад К.Д. Бальмонта:
Так прекрасной девы –
Точно в полусне –
Сладкие напевы

Льются в тишине;
В них – красота любви, 
в них – светлый гимн весне…

Ми запропонували респондентам два українських переклади наведеного вище уривка. 
1. Неначе чарівна красуня
У вежі вік свій коротає,
І в загадковій, дивній пісні 
Свій сум і душу виливає,
Солодка музика кохання
Несе таємні почуття,
І щастя, і переживання,
Бо в ній – мелодія життя.

2. Неначе чарівна красуня
З віконця вежі виглядає,
І у своїй чудовій пісні 
Свій сум і душу виливає.
Красива, неповторна пісня 
Про всі таємні почуття,
Печалі і переживання,
Тривоги нашого життя.

Всі респонденти приблизно однаково сформулювали основну думку автора – думка про неповторну красу всього, що 
дає природа. Не відрізнялося сприйняття почуттів автора – замилування співом жайворонка, що нагадує про найпрекрас-
ніші почуття людини. Респонденти першої групи майже одноголосно відзначили, що перший переклад більш повно від-
биває емоційний тон автора. Більшість із них звернуло увагу на підміну образу, створеного синестетичною метафорою (у 
дослівному перекладі подане порівняння: з музикою солодкою, як кохання). Думки респондентів другої групи розділилися 
з невеликою перевагою на користь першого перекладу. 

Отже, робота з перекладами цього уривку переконливо свідчила про необхідність зберігати синестетичну метафору в 
перекладі, що, втім, не суперечить відомому прагненню перекладачів до найбільш повного відтворення образних засобів 
оригіналу. Але не всі переклади, що були запропоновані нами, дали аналогічні результати. Аналіз відповідей дозволив 
зробити такі висновки.

 Синестетична метафора, що зберігається в перекладі, більш повно реалізує образний потенціал тексту оригіналу, 
тому відповідні уривки з віршів одержали більш високу оцінку респондентів. Респонденти, що володіють англійською 
мовою, майже завжди звертали увагу на втрату образності в перекладах, у яких не відображена синестетична метафора. 
Респонденти, що не володіють англійською мовою, більш високо оцінювали ті переклади, в яких синестетична метафора 
була збережена. Однак це стосується тільки тих випадків, коли синестетична метафора була зрозумілою і близькою адре-
сатам перекладу. У випадках, коли образ, створений синестетичною метафорою, не є відомим у комунікативній культурі 
адресатів, є їм далеким, переклад відповідного уривка зі збереженням синетезії здався респондентам менш удалим. Для 
прикладу наведемо уривок із вірша Шеллі «Осінь».

Come, Months, come away, 
From November to May, 
In your saddest array, 

Follow the bier 
Of the smell of winter…

Поетичного перекладу цього вірша ми не знайшли. 
У нашому першому варіанті перекладу ми залишили синестетичну метафору оригіналу:

Проходьте, місяці, минайте – 
Від листопада до весни,
Сумні покрови надягайте

І пробігайте, пролітайте
За мертвим запахом зими.

У другому варіанті ми використали більш звичне для української язикової свідомості словосполучення подих зими, і 
другий переклад одержав більш високу оцінку від усіх респондентів:

Проходьте, місяці, минайте – 
Від листопада до весни,
Сумні покрови надягайте

І пробігайте, пролітайте
За мертвим подихом зими.

Всі респонденти віддали перевагу другому варіанту, хоча в ньому синестетична метафора оригіналу була частково 
змінена. Наведений уривок (а також інші аналогічні приклади) дозволяє зробити висновок про те, що в сприйнятті сине-
стетичної метафори не останню роль відіграє її відповідність національній мовній свідомості адресатів перекладу. 

Розглянемо уривок, у якому вжито кілька синестетичних метафор.
alastor; or, the Spirit of Solitude 
But when heaven remained 
Utterly black, the murky shades involved 
An image, silent, cold, and motionless, 
As their own voiceless earth and vacant air. 
Even as a vapour fed with golden beams
That ministered on sunlight, ere the west 
Eclipses it, was now that wondrous frame – 
No sense, no motion, no divinity – 
A fragile lute, on whose harmonious strings 
The breath of heaven did wander – a bright stream 
Once fed with many-voiced waves – a dream 
Of youth, which night and time have quenched for ever, 
Still, dark, and dry, and unremembered now…
Відзначимо, що поема Шеллі «Аластор, або дух самітності», написана в дусі романтизму, наповнена загадковими, 

навіть містичними епізодами, філософськими міркуваннями про добро і зло, з моменту свого виходу у світ в 1816 році 
по-різному сприймалася читачами і критиками. Одні інтерпретували її як розповідь про небезпеки, що підстерігають 
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молодого ідеаліста, який втратив віру у здатність сприяти перетворенню миру; інші заперечували наявність змісту в 
ній і сприймали її як вірші за межами нашого розуміння; були навіть спроби пояснити незвичайність твору хворобою ав-
тора. Для експерименту ми обрали уривок, у якому зображується картина, коли таємниче і прекрасне марево ліричного 
героя зникло, і він відчув стан самітності. Як би читач не трактував алегорії поета, він не може не звернути увагу на те, 
що велична картина природи в момент, коли раптом наступає темрява, вражає і нікого не залишає байдужим. На наш 
погляд, значну роль у створенні емоційного тону цього уривку відіграє каскад синестетичних метафор. Це переплетення 
відчуттів і почуттів передано й у перекладі В. Микушевича: 

Аластор, или дух одиночества.
Луч меркнущий, то замирало сердце,
То вздрагивало, но когда во мраке
Исчезло небо, тени облекли
Немой, холодный, бездыханный образ,
Как землю, как опустошенный воздух
И как туман, питавшийся лучами
И светом солнца ясного, пока
 Закат не погасил его, так дивный
Прекрасный облик потерял сиянье -
Подобье хрупкой лютни, на которой
Играло небо, – бывшие уста
Волны многоголосой, нет, мечта,
Погашенная временем и ночью,
Никем не вспоминаемая ныне.
Як бачимо, відомий майстер перекладу створив живі образи, які з достатнім ступенем повноти передають думки й по-

чуття ліричного героя, але при цьому відобразив не всі синестетичні метафори. 
У нашому першому перекладі ми постаралися передати якнайбільше випадків уживання синестетичної метафори: 
Чи серце завмирало, чи тремтіло,
Коли останній промінець погас,
Поглинули бесплотні духи небо,
А темні тіні сплуталися враз.
Німий, холодний, бездиханний образ,
Як безголоса, мовчазна земля,
Чи як пустий і нерухомий простір, 
Наче насичена теплом вологим мла,
Поки проміння золотаве грало,
Поки не сіло сонце вдалині – 
Завмерло все, і раптом пусто стало,
Все зникло, що всміхалося мені:
Ні молитов, ні сенсу, ані руху,
Ні лютні мелодійної струни,
Ні подиху небес, ні мрій, ні духу – 
Неначе зникли в темряві вони…
У другому варіанті перекладу ми не прагнули до збереження синестетичної метафори і намагались передати пере-

живання героя образними засобами інших типів. Відзначимо, що обійтися без синестетичних метафор було надзвичайно 
важко, оскільки вони в цьому уривку відіграють ключову роль у створенні образу. У деяких випадках ми не використали 
авторську синестетичну метафору, але були змушені відбити прагматичні значення, які вона виражає, – без цього образ 
був би викривлений:

Чи серце завмирало, чи тремтіло,
Коли останній промінець погас,
І в темряві зловісній зникло небо,
А темні тіні сплуталися враз.
Німий, холодний, бездиханний образ,
Наче мовчання нашої землі,
Чи як пустий, безмежний, вільний простір,
Як пар, що підіймається в теплі,
Коли проміння золотаве грає, 
Поки не сяде сонце вдалині – 
Завмерло все, і навкруги немає
Нічого, що всміхалося мені:
Ні молитов, ні сенсу, ані руху,
І не дивує неба глибина,
Немає музики, немає духу – 
Неначе в лютні порвана струна.
Різноголосі хвилі принесли 
Дихання неба, в сяйві що кружляло,
І мрії молоді, які вночі згасали,
А поки темрява, і все забутим стало... 
Цікаво, що у відповідях на перше питання (про думки автора) погляди респондентів розійшлися. Більшість із них 

сформулювали основну думку, пов’язуючи її з природою: основна думка автора – передати красу природи. Менша час-
тина, напевно, орієнтувалася на назву поеми і дійшла висновку, що основна думка – передати страшну картину, коли лю-
дина усвідомлює свою самітність. Були й інші відповіді: темрява для автора асоціюється із самітністю; перехід до чогось 
нового дуже важкий, він нагадує несподівану появу темряви. Аналогічно розподілилися і відповіді на друге питання. Всі 
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респонденти віддали перевагу другому варіанту. Переваги респондентів пояснюємо одночасно декількома причинами: у 
тексті вжито багато синестетичних метафор, і втрата деяких з них залишилася не поміченою респондентами; деякі мета-
фори оригіналу побудовані на когнітивній базі, яка є далекою від когнітивного досвіду адресатів перекладу. Респонденти 
віддали перевагу тому варіанту, в якому картина їм здалася більш близькою і в силу цього більш вражаючою.

Отже, результати експерименту повністю підтвердили робочі гіпотези, сформульовані нами, і засвідчили, що переклад 
синестетичної метафори є необхідним, якщо її когнітивна база відповідає когнітивному досвіду адресатів перекладу. У 
випадку невідповідності або часткової відповідності когнітивної бази в перекладі важливо враховувати фактор адресата. 
Один із шляхів орієнтування на фактор адресата – відображення в перекладі не безпосередньо синестетичної метафори, а 
прагматичних значень, які вона передає. 

У процесі аналізу ми звернули увагу на те, що прагматичне навантаження синестетичної метафори відрізняється у ві-
ршах різних жанрів. Питання про прагматичне навантаження вибраного нами феномена у віршах різних жанрів під кутом 
зору перекладу розглядаємо як перспективу подальшого дослідження. 
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКА КОМПЕТЕНЦІЯ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У статті досліджено наукове поняття «перекладацька компетенція» у контексті формування професійної 
компетентності викладача іноземної мови. Визначено сутність та роль дискурсивної компетенції у номенклатурі 
перекладацької компетенції викладача іноземної мови.

Ключові слова: дискурсивна компетенція, перекладацька компетенція викладача іноземної мови, професійна 
компетентність.

traNSlatiON cOMpeteNcy Of the lecturer Of eNgliSh
The aim of the article is to outline the problem of the formation of translation competency of the lecturer of English at 

the institutions of higher education. The author suggests her own view on the definition of the term «translation competency» 
as the ability to use the general principles of translation and perform as a translator /interpreter in the situations of cross-
cultural professional communication on the basis of knowledge, skills, practice, schemes of actions and practical experience 
in the process of translation from the native language into the foreign one and from the foreign language into the native one. 
The diagrammatical scheme of general professional competence of the lecturer of English is given. The place of the transla-
tion competency of the lecturer of English in the structure of general professional competence is taken into consideration. The 
gist and role of the discourse competency in the nomenclature of translation competency of the lecturer of English are given. 
The semantic, interpretive and textual components of the discourse competency are described. Future trends in researching of 
the problem of the formation of translation competency of the lecturer of English are illustrated.

Key words: discourse competency, translation competency of the lecturer of English, professional competence.

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В статье рассматривается актуальность проблемы формирования переводческой компетенции преподавате-

ля иностранного языка. Представлено авторское определение термина «переводческая компетенция» и авторское 
видение структуры профессиональной компетентности преподавателя иностранного языка. Исследуется место 
переводческой компетенции в составе специальной компетентности преподавателя иностранного языка. Указаны 
сущность и роль дискурсивной компетенции в номенклатуре переводческой компетенции преподавателя иностран-
ного языка.

Ключевые слова: дискурсивная компетенция, переводческая компетенция преподавателя иностранного языка, 
профессиональная компетентность.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливим науковими чи практичними завданнями. 
У контексті фундаментальних перетворень, які відбуваються в наш час у системі вищої освіти з метою підготовки уні-
верситетського випускника XXI століття, постає питання про докорінні зміни в механізмі викладання іноземних мов в 
цілому та перекладу зокрема. В Україні 2016 рік проголошено роком англійської мови, що свідчить про розуміння важли-
вості підготовки фахівця, який професійно володіє цією мовою та може навчити інших. Наш власний досвід свідчить,що 
труднощі у спілкуванні і розумінні один одного між іноземними партнерами, втрата контакту і, як результат, відсутність 
бажання спілкуватися, нерідко виникають через недостатню сформованість перекладацької компетенції, яка, в свою чер-
гу, є проявом некомпетентності у володінні мовою вихідною та мовою перекладу, роботі з текстом, невміння працювати 
з довідковою літературою тощо. З огляду на це нагальною стає проблема розвитку перекладацької компетенції викладача 
іноземної мови як фахівця.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Пробле-
мі формування професійної компетентності педагогів, зокрема вчителів та викладачів іноземної мови, присвячено роботи 
таких дослідників, як В. Адольф, В. Баркасі, Н. Бібік, Л. Ващенко, Г. Голуб, Н. Московська, Ю. Пассов та ін. Під різними 
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кутами розглядають формування перекладацької компетенції такі автори, як Н. Гавриленко, В. Коміссаров, Л. Латишев, 
В. Проворотов, Л. Нелюбін, І. Халєєва, Л. Черноватий, С. Швачко, А. Штанов, Ф. Олвз (F.Alves), Дж.Фрейзер (J. Fraser), 
М. Орозкоу (M.Orozko), Ґ.Турі (G.Toury) та ін. Більшість з робіт цих науковців стосуються перекладацької компетенції у 
контексті професійної підготовки перекладача, а питання перекладацької компетенції викладача іноземної мови залиша-
ється недостатньо вивченим і відкритим для обговорення.

Формулювання цілей статті, постановка завдань. Мета нашої роботи –висвітлення наукового поняття «перекла-
дацька компетенція» у контексті формування професійної компетентності викладача іноземної мови.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Розгляд 
питання перекладацької компетенції у контексті формування професійної компетентності викладача іноземної мови, роз-
почнемо з уточнення основних понять «компетенція», «компетентність», а також з визначення структури професійної 
компетентності викладача іноземної мови.

У своїй роботі ми дотримуємося такої точки зору, що компетентність – це спеціальним шляхом структуровані набори 
знань, умінь, навичок і ставлень, які набуваються в процесі навчання й дають змогу людині визначати й розв’язувати в 
різноманітних ситуаціях проблеми, характерні для певного кола діяльності. Компетенцію ми розглядаємо за З. Курлянд 
як «внутрішні, потенційні, приховані психологічні новоутворення (знання, уявлення програми (алгоритми) дій, системи 
цінностей і ставлень), що потім виявляються в компетентностях людини як актуальні, діяльнісні прояви» [2, 450].

На нашу думку, перекладацьку компетенцію правомірно представити як складову частину моделі професійної компе-
тентності викладача іноземної мови. Ми виходили з такої позиції, що організація педагогічного процесу професійної під-
готовки сучасного фахівця має бути спрямована передусім на формування та розвиток його професійної компетентності. 

Нам імпонує думка проф. Н. Радіонової та проф. А. Тряпіциної, які займаються дослідженнями різних аспектів профе-
сійної компетентності педагога, про те, що, «виходячи з розуміння професійної підготовки як процесу професійного роз-
витку, оволодіння досвідом майбутньої професійної діяльності, можна говорити, що компетентний спеціаліст націлений 
у майбутнє, передбачає зміни, орієнтований на самостійну освіту» [3]. Відповідно, професійна компетентність викладача 
іноземної мови має особливість реалізовуватися в теперішньому, одночасно орієнтуючись на майбутнє. 

Професійна компетентність викладача іноземної мови є багатоаспектним і динамічним поняттям, його не можна оста-
точно визначити заздалегідь на весь період професійної кар’єри, оскільки бурхливість розвитку суспільства, висування 
нових вимог до педагога вимагає й корекції структури його професійної компетентності.

Рис. 1. Професійна компетентність викладача іноземної мови
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На рисунку 1 представлено схематичне бачення структури професійної компетентності викладача іноземної мови. За-
значимо також, що у галузі викладання мов склалася тенденція оперувати поняттям «компетенція», а не «компетентність». 

Ми не будемо розглядати ієрархію ключових та загально професійних компетентностей викладача іноземної мови, 
оскільки ці питання вже були розглянуті у наших інших публікаціях, а торкнемося більш детально типології спеціальних 
компетентностей, до яких було віднесено й перекладацьку компетенцію.

Спеціальні (академічні, предметні) компетентності відбивають специфіку конкретної предметної чи позапредметної 
сфери професійної діяльності. Цей вид компетентностей є реалізацією базових (загальнопрофесійних) та ключових ком-
петентностей у галузі певної навчальної дисципліни, предмета, тобто в конкретній сфері професійної діяльності.

У структурі спеціальних компетенцій викладача іноземної мови виділяються науково-методична, іншомовна комуні-
кативна компетенція, яка, у свою чергу, включає до свого складу лінгвістичну (мовну), іншомовну мовленнєву, лінгвосо-
ціокультурну компетенції та перекладацька компетенція.

Науково-методична компетенція охоплює методичні знання, уміння й навички викладача: уміння визначити кінцеві 
й проміжні цілі, планувати, провести й проаналізувати заняття, налагодити й реалізувати міжпредметні зв’язки з дисци-
плінами мовного, літературознавчого, психолого-педагогічного, соціально-гуманітарного циклів, визначити оптимальні 
форми роботи, засоби навчання й контролю тощо та забезпечити необхідний рівень предметно-методичної рефлексії на 
власний досвід їх застосування на практиці.

Що стосується іншомовної комунікативної компетенції, то вона згадується частіше всього, коли мова заходить про 
професійну компетентність викладача іноземної мови. Безсумнівно, що формування саме цього виду компетенції як здат-
ності вирішувати засобами іноземної мови актуальні завдання спілкування у побутовій, навчальній, виробничій, куль-
турній сферах життя та як уміння користуватися фактами мови і мовлення для реалізації цілей спілкування – є одним з 
основних кінцевих результатів підготовки студентів-майбутніх викладачів іноземної мови у ВНЗ. 

Однак, не слід забувати й про такий важливий складник підготовки викладача іноземної мови, як перекладацька ком-
петенція. Н. Гавриленко наголошує, що «для більшості авторів відправною точкою при визначенні перекладацької ком-
петентності є комунікативна (іншомовна) компетенція» [1, с. 15]. Практично в усіх ВНЗ країни на лінгвістичних факуль-
тетах навчають таких студентів перекладу як окремій дисципліні, й певний відсоток з них після отримання диплому про 
вищу освіту з іноземної філології пов’язують своє життя саме з перекладацькою діяльністю.

Сформованість достатньо високого рівня перекладацької компетенції є необхідною умовою підготовки викладача іно-
земної мови, тому що, у протилежному випадку, неможливим буде навчити студентів реалізовувати функції медіатора 
культур у процесі міжкультурної комунікації із застосуванням навичок локалізації.

Парадоксальність ситуації полягає в тому, що перекладацька діяльність має багатовікову історію. Переклад, завдяки 
міждисциплінарному характеру, як наука сформувався на початку минулого століття, а поняття «компетенція» у сфері 
освіти почали використовувати лише в його середині. Це призвело до того, що єдиного поняття «перекладацька ком-
петенція» не існує. Крім того, у науковій літературі змішуються через неточний переклад з англомовних праць терміни 
«translation competence / competency» та «translator’s competence», перший з яких означає перекладацьку компетентність як 
здатність продукувати прийнятий текст перекладу, а другий – фахову (технологічну) компетентність перекладача.

На нашу думку, перекладацьку компетенцію викладача іноземної мови можна визначити як здатність застосовувати 
загальні принципи перекладу в професійних, життєвих, особистісних, навчальних тощо ситуаціях. Переклад – засіб на-
вчання іноземної мови і одна з цілей формування іншомовної комунікативної компетенції. Переклад, зазвичай, викорис-
товується представниками іншого суспільства, тому під час його продукування необхідно враховувати різні конкретні 
культурні реалії. Важливо зрозуміти культурні традиції та менталітет людей з різних країн та виконати адекватний пере-
клад, щоб отримувач тексту мав таке саме його розуміння, як і той, хто його створив. 

Без процесу перекладу текстів неможливо уявити сам процес навчання іноземної мови: крім першочергових мовної 
та мовленнєвої компетенцій, для викладачів іноземної мови необхідно бути готовими навчати дискурсивним навичкам 
повністю охоплювати зміст тексту, виділяти провідну ідею та наміри автора, сегментувати текст-оригінал для побудови 
опорних смислових пунктів перекладу, а також використовувати словники, енциклопедії та інші види довідкової літера-
тури у процесі роботи над перекладом. 

Зважаючи на це, у номенклатурі перекладацької компетенції викладача іноземної мови можна виділити як окремий 
компонент дискурсивну компетенцію. В сучасній лінгвістиці поняття дискурсу ще не отримало однозначного визначення. 
Дискурс тлумачиться як надфразовий взаємозвʼязок (єдність) слів; самоузгоджений текст; усно-розмовна форма тексту; 
взаємодія, інтеракція особистостей; діалог; полілог; мовленнєва практика; група висловлювань, повʼязаних між собою за 
змістом; мовний твір, тобто письмова або усна даність думки; «мова в мові»; граматично фіксований спосіб знакового 
закріплення соціокультурних смислів. При цьому важливо враховувати, що в неосяжній множині різних визначень по-
няття «дискурс» немає і не передбачається такого його визначення, яке можна було б вважати єдино правильним. На нашу 
думку, саме дискурс, тобто текст у найширшому розумінні, у сукупності з історичними, соціокультурними та ситуатив-
ними факторами, які впливають на його створення, служить предметом перекладацької освіти. У дискурсивній компе-
тенції, в свою чергу, можна виділити семантичну складову, яка дозволяє здійснювати, сприймати й утримувати в памʼяті 
смисловий зміст повідомлення, виділяти його смислові одиниці, обʼєднувати їх в більш великі інформаційні одиниці; 
інтерпретативну складову, тобто здатність передавати, формулювати і переформулювати зміст повідомлення рідною та 
іноземною мовами відповідно до дискурсивного контексту і текстову складову, яку розуміємо як здатність мобілізувати 
систему знань, умінь, необхідних для текстової діяльності, яка полягає в розрізненні типу, жанру і стилю тексту, а також 
у конструюванні та відтворенні тексту відповідної типології. Іншими словами, те, як викладач іноземної мови осмислює 
текст, що перекладається, як він обирає стратегію для здійснення перекладу, яку функціональну перспективу висловлю-
вання обирає згідно обставин та те, як він на основі оригіналу відтворює текст, складає його перекладацьку компетенцію, 
мовну і немовну, рецептивну та репродуктивну.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Отже, перекладацька 
компетенція викладача іноземної мови є важливим складником його професійної компетентності. Формування іншомов-
ної комунікативної компетенції як мета навчання іноземних мов передбачає володіння перекладацькими уміннями і нави-
чками. На жаль, до розробки галузевого стандарту вищої освіти для фаху «Філологія» проблема формування професійної 
компетентності викладача іноземної мови та типологія необхідних компетенцій буде залишатися відкритою для обгово-
рення. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку вбачаються у теоретичному обґрунтуванні і практичній 
розробці моделі формування перекладацької компетенції викладача іноземних мов.



273Серія «Філологічна». Випуск 62

Література:
1. Гавриленко Н. Н. Обучение переводу в сфере профессиональной коммуникации: монография / Н. Н. Гавриленко. – М. : 

РУДН, 2008. – 175 с.
2. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін. ; за ред. З. Н. Курлянд. – 3-тє вид., 

перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 495 с.
Радионова Н. Ф. Компетентностный подход в педагогогическом образовании [Електронний ресурс] / Н. Ф. Радионова,  

А. П. Тряпицына. – Режим доступу : www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-75.pdf
Спірін О. М. Інформаційно-комунікаційні та інформативні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізо-

ваних компетентностей вчителя інформатики [Електронний ресурс] / О. М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання. 
– 2009. – № 5. – Режим доступу до журн. : http://www.ime.edu-ua.net/em.html.

3. Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності : підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціаль-
ністю «Переклад» / Л. М. Черноватий. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 376 с. – (Серія «UTTA Series»).

УДК 811.133.1’36 (045)
Н. М. Підгірна,
Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИЧНОЇ КОМПРЕСІЇ  
У ХУДОЖНЬОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ

У статті проводиться комплексне дослідження прагматичних характеристик засобів синтаксичної компресії 
у діалогічному мовленні, на матеріалі сучасних художніх текстів. Окреслюються особливості художнього діалогу 
та місце у них синтаксично компресованих конструкцій, констатується їхній прагматичний потенціал. Також у 
статті представлено аналіз поняття пресупозиції та підкреслюється важливість врахування пресупозитивних ха-
рактеристик комунікантів у процесі комунікації.

Ключові слова: синтаксична компресія, прагматика, комунікація, діалогічне мовлення, пресупозиція, ілокуція.

the pragMatic characteriSticS Of the SyNtactic cOMpreSSiON MeaNS iN the dialOgue 
ON a Material Of the MOderN literary textS

The article presents a complexe study of the pragmatic characteristics of the syntactic compression means in the dialogue 
on a material of the modern literary texts. Also the article deals with the characteristics of literary dialogue and syntactically 
compressed constructions place in them, their pragmatic potential is defined too. The article presents an analysis of the notion 
of presupposition and emphasizes the importance of taking into account of the communicants presuppositional characteristics 
in the communication process. The intersection of communicants background knowledge is the common pragmatic presuppo-
sition that provides replicas coherence in their dialogue. Understanding of the structures formed by syntactic compression is 
possible only thanks to the presence of the common the sender and recipient presupposition and the communicative situation.

Key words: syntactic compression, pragmatics, communication, dialogic speech, presupposition, illocution.

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ СИНТАКСИЧЕСКОЙ КОМПРЕССИИ В ДИАЛОГИ-
ЧЕСКОЙ РЕЧИ НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ

В статье проводится комплексное исследование прагматических характеристик средств синтаксической ком-
прессии в диалогической речи на материале современных художественных текстов. Определяются особенности 
художественного диалога и место в них синтаксически компресованных конструкций, констатируется их прагма-
тический потенциал. Также в статье представлен анализ понятия пресуппозиции и подчеркивается важность уче-
та пресупозитивних характеристик коммуникантов в процессе коммуникации.

Ключовые слова: синтаксическая компрессия, прагматика, коммуникация, диалогическая речь, пресупозиция, 
илокуция.

Комунікація здійснюється у письмовій та усній формі, які взаємодіють між собою та мають спільні й відмінні характе-
ристики. Однією з найважливіших їхніх рис є наявність категорії діалогічності, під якою ми розуміємо вираження у тексті 
засобами мови взаємодії комунікантів, яка є реалізується як співвіднесеність смислових позицій, як врахування реакцій 
адресата (у тому числі й другого Я), а також експлікування у тексті ознак власне діалогу [4, с.45].

Метою ж нашого дослідження є виявлення прагматичних характеристик засобів синтаксичної компресії саме у діало-
гічному мовленні. Для цього ми використовуємо ілюстративний матеріал з сучасних французьких художніх творів, у яких 
вдало змодельовані життєві ситуації у формах, що є еквівалентними живій розмовній мові.

Оскільки ми досліджуємо прагматичний потенціал синтаксичної компресії у межах сучасних художніх творах, вва-
жаємо доцільним розглянути специфіку саме художнього діалогу. Загалом художній текст формується автором таким 
чином, щоб можливим було активізувати у знаннях адресатів додаткову інформацію, яка б сприяла адекватному розу-
мінню всього тексту. Л. О. Черняховська ж вважає, що у змісті будь-якого тексту наявні різні інформаційні компоненти, 
які, власне, і забезпечують психічне відображення позамовної реальності у свідомості адресата завдяки відповідному 
комплексу мовних одиниць, і не важливо чи інформація, що утворює зміст тексту, повністю експлікується, чи актуалізу-
ється з фонових знань адресата [9, с. 17]. Ю. М. Лотман, який вивчає структуру художнього тексту [8, с. 61], у свою чергу, 
зауважує, що у художній прозі, на відміну від інших інформаційних систем, відсутність інформації – це також інформація, 
і саме вона відіграє найважливішу роль для загальної інформації тексту.

Діалоги займають важливе місце у художньому тексті, оскільки вони беруть безпосередню участь у розвитку сюжету, 
у них автор втілює свою інтенцію та стилістичний задум, діалоги слугують базою для створення мовного портрету персо-
нажів, що і зумовлює актуальність нашого дослідження. Художній діалог має вторинний, змодельований письменником 
характер, і відображає його індивідуальний стиль [3, с. 55]. У межах художнього діалогу автор відтворює реальну кому-
нікацію своїх персонажів. Проте наскільки б реально не відображалась поведінка комунікантів під час спонтанного спіл-
кування, зауважимо, що мовлення автора є завжди продуманим. Адже письменники детально продумовують всі репліки 
персонажів художнього твору і обирають лише ті структури, що найяскравіше характеризують кожного комуніканта у 
конкретній ситуації. Отже, узагальнимо, що всі обрані автором конструкції, серед яких чільне місце займають синтаксич-
но компресовані, функціонують у художніх діалогах задля наданню твору більшої реалістичності та виконують конкретні 
комунікативні завдання.
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Звісно ж, художнє мовлення персонажів не може бути прямо тотожним реальній розмовній мові. Проте автори, робо-
ти яких ми взяли як репрезентативний матеріал, у своїх художніх текстах влучно використали найбільш розповсюджені 
особливості мовленнєвої поведінки комунікантів і таким чином зробили їх максимально достовірними. Цікаво, що деякі 
лінгвісти [5] вважають, що певні твердження про структуру художньо оброблених діалогів можуть переноситися і на 
реальні діалоги. На їхню думку, літературно оброблений діалог безпосередньо відповідає канонічному діалогу (мається 
на увазі текст), який відновлюється самими комунікантами у процесі сприйняття і обробки мовленнєвих повідомлень, що 
отримуються (ігнорування неточностей і збоїв у мовленні, елімінація звуків тощо) [5,с. 85]. Таким чином, об’єктом нашої 
розвідки виступають компресивні синтаксичні конструкції, які знайшли своє відображення не тільки у реалістичному 
художньому діалозі, але в той же час успішно функціонують у живій розмовній мові.

Процес комунікації завжди являє собою спільну діяльність усіх її учасників та результат їхньої взаємодії. Для успіш-
ного спілкування адресант й адресат повинні мати однаковий набір мовленнєвих навичок, знань, уявлень про оточуючий 
світ і при цьому виконувати конкретні, узгоджені між собою, функції. Крім того, задля досягнення взаєморозуміння кому-
ніканти змушені докладати певних мовленнєвих, інтелектуальних й психологічних зусиль.

Все це пояснюється тим, що зазвичай адресант висловлюється не експліцитно і не передає у повному обсязі ту інфор-
мацію, яку адресат повинен у результаті спілкування засвоїти. У цьому випадку важливу роль відіграють саме прагматичні 
фактори, серед яких основними вважаємо характеристики комунікантів, особливості їхніх стосунків, рівень тотожності їх-
ніх фонових знань, мета й умови комунікації та прагматична пресупозиція. Пресупозиція передбачає наявність судження, 
яке має бути не тільки відоме адресату, але й прагматично доречним для контексту спілкування [2, с. 64]. Під контекстом 
розуміємо комунікативну ситуацію разом з її учасниками, взаємодією між ними, їхніми стосунками, досвідом та знаннями. 

Враховуючи той факт, що за породженням мовленнєвого акту слідує його сприйняття та обробка адресатом, важливим 
є те, що розуміння імпліцитної інформації відбувається шляхом встановлення імплікативних відношень між експліцитно 
вербалізованим змістом й актуальними у комунікативному акті пресупозиціями [7, с. 12]. Існують два типи пресупозиції 
мовця індивідуальна й загальна. Загальна пресупозиція – це знання, якими володіють всі члени суспільства чи соціальної 
групи (норми етикету, мовний код тощо), а до індивідуальної відносяться оцінка ситуації спілкування (тема, час, місце), 
оцінка статусу та ролей комунікантів, їхніх особистих, світоглядних характеристик, рівень близькості між ними, само-
оцінка образу «Я» мовця [1, с. 7–10].

Щодо адекватності сприйняття імпліцитного змісту висловлювання, то воно повністю залежить від рівня тотожності 
пресупозицій адресанта та адресата. Це означає, що для того, щоб бути зрозумілим і реалізувати заплановану мету ко-
мунікації (повідомлення інформації, вплив на думки чи почуття співрозмовників), адресант повинен завжди враховувати 
знання свого адресата. Адже саме перетин фонових знань комунікантів і є тою спільною прагматичною пресупозицією, 
що забезпечує зв’язність реплік їхніх діалогів.

Розуміння конструкцій, утворених шляхом синтаксичної компресії, відбувається лише завдяки наявності спільних для 
адресанта й адресата пресупозицій та комунікативної ситуації. Тому для нашої роботи особливо важливим є вивчення 
прагматичної пресупозиції, що включає передумови [10, с. 48], які, не будучи частиною мовного значення висловлюван-
ня, створюють підгрунття для його вживання і сприяють досягненню комунікативної мети. Трактуючи термін «пресупо-
зиція», ми схиляємося до думки, що це не тільки компонент змісту речення [6, с. 396], але й весь комплекс лінгвістичних 
та нелінгвістичних знань, характеристик комунікантів, що визначають характер вербального спілкування і забезпечують 
успішність утворення та розуміння мовленнєвого акту [1, с. 7–10].

Зв’язки між репліками діалогів у художніх творах, які є нашим ілюстративним матеріалом, ми описуємо саме через 
пресупозиції. Наприклад: 

– Du LSD, dit Joe vexé.
– Bien sûr. Cent microgrammes? proposa-t-elle.
– Vous en prenez combien vous?
– Norman cinq cents. Moi trois cents.
– J’en veux deux cents [12, p. 34].
– Et Christina?
– Accident de parcours. Ce n’était pas aussi prémédité que l’arnaque. Ta femme est désirable, voilà tout [12, p. 50].
В обох наведених прикладах йдеться про річ (LSD) / людину (Christina), яка є відомою всім учасникам діалогів. Та-

ким чином, зв’язок реплік у цих діалогах базується на прагматичній пресупозиції адресантів про те, що адресати зна-
ють про що чи про кого йдеться у розмові. Завдяки наявності таких спільних знань, репліки адресатів – Bien sûr. Cent 
microgrammes? proposa-t-elle. / – Norman cinq cents. Moi trois cents. / – Accident de parcours. Ce n’était pas aussi prémédité que 
l’arnaque. Ta femme est désirable, voilà tout є абсолютно доречними і зрозумілими у контексті комунікації. Узагальнимо, що 
адресати володіють необхідною та достатньої пресупозицією для декодування повідомлень адресантів і тому їхні вислов-
лювання не тільки доречні, але й сприяють зв’язності діалогів і забезпечують успішне розгортання дискурсу. У випадку 
недоречних реплік адресатів, відбулись би збої у комунікації, оскільки пресупозиції комунікантів завадили б реалізації 
інтенцій, що не є вербалізованими у висловлюванні.

Щоб досягти успішного результату спілкування, адресант зобов’язаний враховувати психологічні, соціальні, а най-
головніше пресупозитивні характеристики адресата, а також пристосовувати своє висловлювання до його рівня знань або 
обізнаності в тій чи іншій галузі. Інакше кажучи, мовець повинен передбачити реакцію свого адресата і тільки в такому 
випадку вони легко дійдуть згоди і зрозуміють один одного. Неправильна оцінка комунікативної ситуації, фонових знань 
співрозмовників може призвести до непорозумінь і вплинути на характер всього спілкування. Наприклад: 

Julia: – Merde! murmura-t-elle en se précipitant à la fenêtre.
Père: – Qui est-ce ? demanda son père.
J.:– Adam!
P.:–Qui?
J.:– L’homme que je devais épouser samedi.
P.:– Devais?
J.:– Samedi, il était à son enterrement!
P.:– Ah oui! [11, p. 25].
Цей приклад свідчить про непорозуміння між учасниками діалогу, яке виникло у результаті того, що адресант (Julia) 

вважає, що адресат (son père) знає Адама, про якого власне йде мова. Проте адресат не знає про кого говорить його дочка і 
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тому перепитує, а мовець змушена, у свою чергу, уточнювати і пояснювати. Через високу ситуативність мовлення, части-
на інформації у діалозі подається імпліцитно. Тому успішність спілкування залежить від вміння організувати свої репліки 
у найоптимальнішій для даних обставин формі.

Таким чином, ми дійшли висновку, що синтаксично компресовані конструкції є одним із найбільш ефективних засобів 
впливу на співрозмовника. Їхній прагматичний потенціал проявляється у реалізації ілокутивної сили впливу на емоції та 
поведінку комунікантів та формуванню у них прагматичного ставлення до інформації, що повідомляється. Також, нами 
констатовано, що комунікативно-прагматичний підхід до дослідження засобів синтаксичної компресії полягає у вияв-
ленні прагматичного наповнення кожної окремої компресивної конструкції, а також у зіставленні зовнішніх та внутріш-
ніх цілей мовної структури, що сприяє розумінню комунікативних дій у рамках мовної норми поведінки комунікантів. 
Практичне значення одержаних результатів нашого дослідження полягає в тому, що вони є внеском у сучасне романське 
мовознавство, а саме у синтаксис, теоретичну та практичну граматику, прагматику, і можуть слугувати для подальшого 
розвитку структурної та комунікативної типології синтаксичних одиниць мовних систем романського ареалу та функціо-
нальної прагматики.
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ОГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ІДІОСТИЛЬ»

У статті розглядаються наукові підходи до дослідження проблемного питання ідіостилю автора художнього 
твору у сучасній лінгвостилістиці художнього тексту. Розкривається сутність термінів сучасної лінгвістичної 
терміносистеми для позначення понять індивідуальний стиль, ідіолект та ідіостиль автора художнього твору, а 
також критерії їхнього розмежування.

Ключові слова: індивідуальний стиль, ідіолект, ідіостиль, домінанта, художній твір.

SUMMARy OF THEORETICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE TERM «IDIOSTyLE»
The article deals with scientific approaches to the study of the problematic issue of aouthor idiostyle of a work of art in 

the modern linguistic stylistics literary text. The essence of modern linguistic terms to describe the concepts of terminosistemy 
individual style, and idiolect idiostyle poster artwork, as well as criteria for their differentiation.

Key words: individual style, idiolect, idiostyle, dominant artwork.

ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЯ «ИДИОСТИЛЬ»
В статье рассматриваются научные подходы к исследованию проблемного вопроса идиостиля автора художе-

ственного произведения в современной лингвостилистике художественного текста. Раскрывается сущность тер-
минов современной лингвистической терминосистемы для обозначения понятий индивидуальный стиль, идиолект и 
идиостиль автора художественного произведения, а также критерии их разграничения.

Ключевые слова: индивидуальный стиль, идиолект, идиостиль, доминанта, художественное произведение.

Вступ. Дослідження проблеми аналізу художнього твору як явища словесного мистецтва і визначення адекватних 
засобів його лінгвістичної інтерпретації останнім часом все більше привертають увагу науковців, набуваючи тим самим 
ознак однієї з центральних проблем у сучасній лінгвістиці. Адже кожен художній твір є виявом світобачення письмен-
ника та можливістю вірогідно відтворити народне життя й побут, які він передає мовою своїх персонажів. За допомогою 
мовних одиниць письменник висловлює індивідуально-авторське розуміння змальовуваної реальності, а також дає оцінку 
подіям та діям своїх персонажів. Стиль письменника є не просто системою засобів, які він застосовує для вираження своїх 
ідей, а слугує способом відображення дійсності такою, якою її бачить автор. Саме в ідіостилі автора художнього твору 
знаходить своє вираження позиція письменника щодо тих чи інших проблем вибору виражальних засобів, які є рисами 
авторської мовотворчої індивідуальності та розкривають авторську картину світу.

У зв’язку з цим особливу зацікавленість учених викликає питання «індивідуального почерку» певного письменника, 
а саме його манера спілкування й вибір мовних засобів, які виявляються у факті вибірковості, перевазі певних лексичних, 
морфологічних, синтаксичних та фонетичних засобів, що стають основою формування складніших і яскравіших образів 
художнього твору. 
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Проблемі дослідження ідіостилю письменника через мову його творів присвячено багато праць мовознавців  
(Н. С. Болотнова, В. В. Виноградов, О. Я. Дойчик, О. С. Кухар-Онишко, С. Я. Єрмоленко, О. Б. Скляренко, Л. О. Ставиць-
ка, Е. Г. Фоменко та ін.). 

Тому метою цієї праці є з’ясування й систематизація відомих у науковій літературі теоретичних підходів до тракту-
вання поняття ідіостилю художньої творчості.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи питання визначення поняття «ідіостиль» автора художнього 
твору, слід звернути увагу на те, що мислителі, вчені, художники упродовж багатьох сторіч цікавилися, де бере початок 
джерело унікальності стилю: у самій природі людини або ж в об’єктивних закономірностях тих умов, із яких складається 
дійсність [9, c. 15].

Останнім часом усе більшого визнання набуває думка про те, що в основу розвитку теорії стилю художньої творчості 
була покладена риторика мислителя Аристотеля, в межах якої було розроблено й обґрунтовано систему ораторського 
мистецтва. Аристотель першим спробував визначити поняття «стиль мовлення» наголошуючи на тому, що стиль має 
відповідати меті мовлення, а отже бути чітким та однозначним [2, c. 115]. Абсолютно очевидним є також те, що поняття 
«стиль» у ході історії розвитку культури набуло мистецтвознавчого та філологічного розуміння, в якому виокремились 
лінгвістичне та літературознавче значення цього терміна. 

Водночас зазначимо, що, незважаючи на велику кількість праць, присвячених дослідженню стилю та високий ступінь 
вивченості цього поняття, в лінгвістиці дотепер не існує однозначного визначення терміна «стиль». Як слушно зазначав  
В. В. Виноградов, «важко знайти термін більш багатозначний та суперечливий і відповідне йому поняття – більш мінливе 
й суб’єктивно-невизначене, ніж термін і поняття «стиль» [6, c. 7]. Зокрема, К. Уельс зауважував, що термін «стиль» можна 
тлумачити як спосіб або манера вираження («manner of expression») в усному чи писемному мовленні. Окрім того, будь 
яке висловлення має свій стиль: «простий стиль – це також стиль» [19, c. 437].

У Літературознавчому словнику за редакцією Р. Гром’як, Ю. Ковалів, В. Теремко термін «стиль» (лат. stilos – грифель 
для писання) розглядається як сукупність ознак, що характеризують твори певного часу, напряму, індивідуальну манеру 
письменника [10, с. 641]. Пояснюючи низку явищ, пов’язаних зі стилем, вони зазначають: «Усе це «несе» на собі стильову 
домінанту, яка відчувається у процесі естетичного сприймання твору, але важко піддається дослідженню і логічному по-
ясненню, якщо елементи, які виражають стильову визначеність твору, беруться окремо чи навіть у сукупності. Тому й ви-
никає необхідність характеристики стилю як художньої закономірності тексту…» [10, с. 642]. На користь цього свідчить 
також і те, що до сутності поняття стилю належить питання про художню закономірність у доборі й поєднанні елементів 
твору, що породжують єдність, котра сприймається як необхідність, як утілення внутрішнього художнього закону [11, с. 
7]. Там, де відсутня ця закономірність, цей внутрішній закон, що добирає й ладнає компоненти художнього твору, там 
немає стилю. Не в кожному художньому творі, належним чином виявляється стиль як необхідна організація художнього 
вираження, як вища естетична доцільність. Саме стиль автора художнього твору може слугувати надійним еталоном 
у з’ясуванні значущості художніх явищ. У цьому контексті Д.С. Наливайко пропонує таку дефініцію поняття «стиль»: 
«Стиль – це не сама форма, не «синтез форм», а формотворче начало, певний внутрішній закон художньої творчості, що 
визначає ритм і композицію, характер образотворчості й інтонацію, всю своєрідність «художньої мови» творів, котра, як 
відомо, не зводиться до мовно-стилістичних засобів, а включає й «надмовні» елементи» [11, с. 8].

Опрацьовуючи проблему авторства та теорії стилю В.В. Виноградов свого часу слушно зазначав, що поняття стилю 
актуалізується всюди, де йдеться про індивідуальну систему засобів вираження та відтворення, яка порівнюється або 
протиставляється іншим однорідним системам, та розглядав стиль письменника як «систему індивідуально-естетичного 
використання засобів словесного вираження, притаманних певному періодові розвитку художньої літератури» [4, c. 8].

Зазначимо при цьому, що сукупність характерних мовних рис творчості певного письменника, тобто стиль автора ху-
дожнього твору, у царині сучасної лінгвістичної терміносистеми позначають терміни: «авторський (або індивідуальний) 
стиль», «ідіостиль» та «ідіолект», які дотепер не набули чіткого розмежування та однозначного визначення, хоча не раз 
ставали предметом наукових досліджень. У нашому дослідженні ми послуговуємося терміном «ідіостиль», який услід за 
більшістю сучасних мовознавців вживаємо як взаємозамінний до терміну «індивідуальний стиль». Особливістю активно-
го вживання цього терміну в сучасній лінгвістиці є те, що він тісно переплітається з такими поняттями, як «світобачення 
письменника», «індивідуальний мовосвіт», «мовна особистість», «мовна картина світу автора» тощо. Цілком логічною у 
зв’язку з цим є думка про те, що «категорія індивідуального створюється насамперед функцією повторюваності й зако-
номірності, яка формує естетичне організуюче ядро кожного ідіостилю. Ця функція нерозривно пов’язана із значущістю 
певної художньої ідеї, мотиву або шматочка дійсності у структурі авторської моделі об’єктивної дійсності» [14, с. 62].

Природно, що протягом багатьох років лінгвістична наука напрацювала значну кількість теоретичного матеріалу з 
проблеми вивчення термінологічного поняття «ідіостиль» автора художнього твору. Водночас зауважимо, що поняття 
«ідіостиль» і досі залишається недостатньо розробленим. Окреслюючи проблему трактування поняття «ідіостиль», на 
наш погляд, слід звернути увагу на той факт, що більшість сучасних науковців, які присвятили свої дослідження аналізу 
індивідуальних проявів мовної особистості в художньому творі, спираючись на запропоновану основоположником філо-
логічної теорії ідіостилю В.В. Виноградовим дефініцію поняття «індивідуальний стиль» як «структурно єдину і внутріш-
ньо зв’язану систему засобів і форм словесного вираження» [5, с. 105], розширюють уявлення про підходи до його ви-
вчення в лінгвістиці. Так, у царині сучасної лінгвістичної терміносистеми поняття «ідіостиль» посідає одне з центральних 
місць і зазвичай визначається як «сукупність усіх мовно-виражальних засобів автора, що реалізують його ідіолект» [7, 
с. 175], «система знаків авторства художника слова», «система домінуючих, особистісних актуальних способів і засобів 
формально-змістовної та мовної фіксації авторських когнітивних структур, емоційних станів і суб’єктивних смислів в 
естетично направленому мовному творі» [18, с. 31], «систему змістових і формальних характеристик, властивих творам 
автора, яка робить унікальним втілення в цих творах авторського способу мовного вираження» [16]. 

Підкреслимо також, що розмаїття наявних поглядів щодо тлумачення поняття лінгвістичного терміну «ідіостиль» 
автора художнього твору спричинили наявність різних визначень відповідно до аспектів, на яких зосереджується увага 
мовознавців. Зокрема, у лінгвостилістиці ідіостиль прийнято розглядати як комунікативно-когнітивний простір мовної 
особистості, творця художнього дискурсу [17, c. 10]. На відміну від лінгвостилістики, комунікативна стилістика розглядає 
ідіостиль як складний, багатовимірний та багаторівневий прояв особистості автора, система концептуально значущих для 
письменника принципів організації тексту [3]. Водночас у когнітивній лінгвістиці ідіостиль розуміється як опосередкова-
ний у художньому тексті мовно-ментальний портрет письменника, який відображається у специфіці індивідуально-автор-
ської концептуалізації дійсності, що детермінується системою особистісних цінностей [8, с. 9]. Відомо, що в лінгвокуль-
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турології ідіостиль розглядається як естетично організована система вербальних форм, які відображають світогляд автора 
[15, c. 54]. У свою чергу в психолінгвістичному аспекті ідіостиль розуміється як система логіко-семантичних способів 
репрезентації домінантних особистісних смислів концептуальної системи автора художнього тексту, об’єктивовану в ес-
тетичній діяльності і передбачає індивідуальну трансформацію мовних виразів [12, с. 20-21].

У цьому контексті, на наш погляд, слушним є визначення дослідниці В.А. Піщальнікової, яке вводить зміст поняття 
«ідіостиль» у більш широкий дискурсивний простір як цілісної системи, яка «виникає внаслідок застосування своєрід-
них принципів відбору, комбінування і мотивованого використання елементів мови» в різних формах усної та писемної 
мовної практики [12, с. 21]. Таке розуміння особливостей ідіостилю письменника дає можливість говорити про особли-
ву неповторність творчої індивідуальної манери письма в конкретному художньому творі, що визначається домінантою 
ідіостилю конкретного автора, яка тлумачиться як «сукупність ознак його стилю, що реалізуються на різних текстових 
рівнях» [1, с. 17], «стрижневим принципом створення художнього тексту, який визначає ідіостиль автора з огляду на об-
раний ним мовленнєвий жанр» [13, с. 2]. 

З огляду на викладене, ми можемо стверджувати, що ідіостиль письменника проявляється в реалізації авторської мо-
делі світу через мовні знаки національної культури, оскільки в процесі мовотворчості автор витворює особливий мовний 
світ, використовує словесні знаки загальновживаної мови у їх вторинному кодовому значенні. У свою чергу, мова худож-
нього твору, завдяки своїй естетичній функції, впливає через конкретно-чуттєві образи на читача, розкриваючи вторинний 
зміст слова. 

Важливо також зазначити, що особливості ідіостилю розкриваються саме у художньому творі конкретного автора в 
процесі його породження і естетичної діяльності мовної особистості та проявляються у використанні особливих елемен-
тів, наприклад, специфічних одиниць, не літературної лексики, а також прагматичною функцією слів, які розкривають 
особливості мовленнєвої поведінки мовця. Саме тому, очевидним є те, що найбільш важливим для характеристики ідіос-
тилю письменника є слова, що обрані ним для вираження авторської позиції щодо оцінки та відображення реальності. Усе 
це дає можливість говорити про те, що крізь індивідуально вжите слово проступає мовна особистість автора художнього 
твору, постає його художньо-індивідуальна картина світу в мовному вираженні. При цьому слід розуміти, що кожен 
письменник належить до конкретного національного соціуму, користується загальнонаціональною мовою, яка відображає 
світобачення народу. Перебуваючи, безумовно, у межах національно-мовної картини світу, письменник через індивіду-
альні образні слова витворює свій неповторний мовний світ відповідно до свого світосприймання та власної психології 
мовотворчості. Виходячи зі сказаного, очевидно, що основою будь-якого художнього твору, як одного словесно-худож-
нього цілого, що створює ілюзію відображення життя свого народу в сучасному і минулому, є не єдність осіб і ситуацій, 
а єдність самобутнього ставлення письменника до предмета, реалізоване в мовних знаках національної культури. Отже, 
при комплексному дослідженні ідіостилю конкретного майстра слова за допомогою ретельного аналізу самої словесної 
тканини літературного твору, щоб побачити вербально-естетичну картину світу автора та визначити його внесок у систе-
му вже функціонуючих словесних художніх образів національної мови, слід враховувати, що визначення індивідуальних 
особливостей стилю письменника неможливе без його зіставлення з цілим рядом факторів – літературною мовою того 
часу, ідіостилем письменників-сучасників автора та його попередників. 

Ми також цілком поділяємо бачення Н. С. Болотнової, яка умовно згруповує багатоманітні підходи до вивчення іді-
остилю у три напрями. Перший напрям у художній стилістиці орієнтується на вивчення окремих елементів художньої 
системи письменника, передусім, мовних засобів (найчастіше лексичних) із подальшим поступовим посиленням уваги до 
смислових форм та структури [4]. Для цього етапу дослідження ідіостилю характерні: 1) увага до образної трансформації 
слів, 2) зосередження на динаміці мовленнєвих форм, 3) вивчення композиційних прийомів та структури, 4) дослідження 
універсальних смислів, що по-різному реалізуються у творах різних авторів, 5) увага до слововживання та словотворчості 
тощо [3].

Другий напрям дослідження ідіостилю, на погляд вченої, характеризується аналізом різноманітних структурних і 
смислових форм організації мовного матеріалу (насамперед лексичного) у замкнуте ціле, а також спробами виявити спо-
сіб їх співвіднесення на рівні стилістичного вживання або ідіостилю. Для цього напряму також притаманний лексико-
центризм та орієнтування на виявлення загальних закономірностей у слововживанні одного чи кількох письменників [3].

Третій напрям, за баченням Н. С. Болотнової, формується під впливом когнітивної лінгвістики на основі моделюван-
ня «можливих світів» різних авторів. При цьому актуалізуються «домінантні особистісні смисли», вивчаються окремі 
концепти та форми їх репрезентації, система концептів-домінант, семантичні, асоціативні та лінгвокультурологічні поля. 
Другий та третій напрямки відображають розробку проблеми ідіостилю з орієнтацією на первинну комунікативну ді-
яльність автора. З цим також пов’язано вивчення ідіостилю на основі аналізу текстових категорій і провідних принципів 
художніх творів письменника [3].

Висновки. Таким чином, підсумовуючи зазначене, можемо вести мову про те, що ідіостиль письменника – явище 
складне. Саме тому існують різні теоретичні підходи до трактування поняття ідіостилю художньої творчості. Ідіостиль 
конкретного майстра слова виникає на основі переплетення багатьох факторів (як особистісних, так і соціальних), про-
ходить певні стадії свого розвитку, має свої чинники (наприклад, спосіб мислення, світогляд митця, суспільно-історичні 
умови, співвідношення традиції та новаторства письменника та ін.), свої носії (змістовна сутність форми художнього 
твору, система словесних художніх образів національної мови та ін.), може з часом змінюватися. Всесторонній аналіз мов-
ного аспекту ідіостилю автора художнього твору – завдання досить складне, але дає можливість визначити індивідуальну 
неповторність письменника та повнішу картину розуміння його художньої творчості. 
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МОВНИЙ СУБКОД МОЛОДІ В ГЕРМАНІСТИЦІ: ТЕРМІНОВЖИВАННЯ ТА ДЕФІНІЦІЯ

Стаття присвячена дослідженню мовного субкоду молоді як одній з актуальних проблем в сучасній германіс-
тиці. Автор здійснює аналіз праць зарубіжних і вітчизняних науковців з метою встановлення основних ознак даного 
лінгвістичного явища та доречності використання для його позначення термінів «мова», «жаргон», «соціолект» 
і «сленг». Вивчення дефініцій дозволяє зробити висновок, що мовному субкоду молоді характерні стилістична за-
ниженість, вживання в усному спілкуванні, тематична обмеженість, вторинність найменування та експресивне 
забарвлення вокабуляру, вираження протесту як мотив використання, групова гетерогенність. Найбільш вірними 
для його опису вважаємо терміни «жаргон» і «сленг».

Ключові слова: мовний субкод, молодь, сленг, жаргон, соціальний діалект, німецька мова.

yOUNG PEOPLE’S LANGUAGE SUBCODE IN GERMANISTICS: TERM USE AND DEFINITION
The article deals with the study of young people’s language subcode as one of the urgent issues in modern Germanistics. 

The author analyses the works of foreign and domestic scientists to determine the main features of this linguistic phenomenon 
and relevance of designating it as «language», «jargon», «social dialect» and «slang». Scientific papers of different years 
demonstrate the existence of different viewpoints and approaches in the given research field. Young people’s language subcode 
is not a separate language, but a component of the German language system. Its peculiarities are represented primarily on 
lexical-semantic level and in violation of phonological and syntactical rules of standard German. An important determinant 
for existence of young communicants’ specific vocabulary is their need for protest. Young people use their language subcode 
in informal communication, outside the sphere of official activities or education. Equal status of communication partners, their 
belongingness to a group play an important role. There are many varieties of young people’s language subcode because of 
heterogeneity of the given social and age group. Youth words are used in the life spheres, which are the most relevant for young 
people. These lexical units are results of secondary nomination, substituting standard German vocabulary. They are formed by 
metaphorizing, word-building or borrowing, their main feature is expressive colouring. Many researchers emphasize pejora-
tive character of youth vocabulary, a lot of rude words and expressions. The most relevant terms to describe young people’s 
language subcode are «jargon» and «slang». It is also correct to determine this linguistic phenomenon as social dialect.

Key words: language subcode, young people, jargon, social dialect, slang, German language.

ЯЗЫКОВОЙ СУБКОД МОЛОДЕЖИ В ГЕРМАНИСТИКЕ: ТЕРМИНОУПОТРЕБЛЕНИЕ И ДЕФИНИЦИЯ 
Статья посвящена исследованию языкового субкода молодежи как одной из актуальных проблем в современ-

ной германистике. Автор осуществляет анализ работ зарубежных и отечественных ученых с целью определения 
основных признаков данного лингвистического явления и уместности использования для его обозначения терминов 
«язык», «жаргон», «социолект» и «сленг». Изучение дефиниций позволяет сделать вывод, что языковому субкоду 
молодежи свойственны стилистическая заниженность, употребление в устной коммуникации, тематическая ог-
раниченность, вторичность наименования и экспрессивная окраска вокабуляра, выражение протеста как мотив ис-
пользования, групповая гетерогенность. Наиболее верными для его описания считаем термины «жаргон» и «сленг».

Ключевые слова: языковой субкод, молодёжь, жаргон, социальный диалект, сленг, немецкий язык.

Постановка проблеми. Важливу роль у повсякденному спілкуванні відіграє застосування мовних субкодів як сукуп-
ності мовних знаків, що є засобом отримання, збереженння, обробки й передачі інформації в певних сферах [3, с. 184]. 
Протягом останніх десятиліть дослідження мовного субкоду молоді (далі – МСМ), її специфічного словникового запасу 
посідають одне з чільних місць у працях зарубіжних і вітчизняних германістів, що детерміновано сучасними тенденціями 
розвитку німецької мови загалом. У результаті інтенсифікації використання новітніх засобів поширення й передачі інфор-
мації (телебаченню, соціальним інтернет-мережам) стає помітним наслідування представниками інших соціальних і ві-
кових груп окремих рис молодіжного спілкування. Це викликає потребу поглиблення наукових студій з метою вирішення 
низки проблем, зокрема термінологічної уніфікації при визначенні об’єкту дослідження.
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Актуальність запропонованої статті полягає у відсутності в сучасній германістиці єдиного погляду на визначення 
МСМ.

Аналіз лінгвістичних праць різних років демонструє наявність відмінних поглядів та підходів до вирішення вказа-
ної вище проблеми. Найбільш уживаними є терміни «молодіжна мова», «молодіжний жаргон», «молодіжний соціолект» 
і «молодіжний сленг», при визначенні яких автори наголошують на різних ознаках та функціях досліджуваного мовного 
явища. Проблематичність вичерпного вивчення МСМ як у діахронії, так і в синхронії зумовлена не в останню чергу роз-
маїттям молодіжних груп та субкультур із територіально, соціально, прагматично відмінними комунікативними зразками 
[18, с. 10]. Новизною статті є комплексне вивчення терміновживання та дефінцій щодо доцільності їх застосування в по-
дальших лінгвістичних студіях з врахуванням динаміки розвитку наукової думки.

Метою дослідження є виокремлення ключових ознак МСМ, що фігурують в наукових роботах останніх десятиліть.
Таким чином, матеріал здійсненого аналізу репрезентують праці вітчизняних і зарубіжних германістів, присвячених 

вивченню зазначеного мовного явища, його термінологічному визначенню, з’ясуванню специфіки утворення й передумов 
використання, місця поміж інших підсистем німецької мови та взаємозв’зку з ними. З огляду на детермінованість моло-
діжної комунікації суспільними процесами для об’єктивності зроблених висновків враховано період написання кожної з 
проаналізованих праць.

До методів дослідження належать описовий, індуктивний, зіставний, аналізу та синтезу.
Виклад основного матеріалу. Стосовно використання на позначення МСМ різних термінів варто відзначити, що 

в працях насамперед німецькомовних германістів часто зустрічаємо суперечливий, на наш погляд, термін «молодіжна 
мова». Адже згідно з універсальною схемою структури мови, передбачено поділ останньої на чотири основні (фоноло-
гічний, морфологічний, лексико-семантичний і синтаксичний), і три проміжні (морфонологічний, словотвірний і фразе-
ологічний) рівні [4, с. 71]. Дослідження ж аналізованого мовного явища сфокусовані, однак, передусім на його лексико-
семантичних особливостях [24, с. 78]. У зв’язку з цим Г. Генне відзначає, що «молодіжна мова» належить до дефіцитних 
мовних систем, існування яких можливе лише за умови використання граматики та лексики літературної мови [21, с. 5].

Д. Гартманн вказує на наявність у МСМ фонологічних, лексико-семантичних та синтаксичних відмінностей від літе-
ратурної німецької мови, [19, с. 22–24], однак не вважає їх достатніми для самостійного функціонування. Таку точку зору 
поділяють також інші науковці, зокрема М. Гайнеманн [20, с. 9].

Ряд германістів на позначення МСМ використовують термін «жаргон», наоголошуючи на пейоративному забарвленні 
молодіжної лексики. Серед них варто передусім згадати Х. Кюппера, котрий визначає досліджуваний мовний феномен як 
«жаргон членів певної специфічної групи, принизливий для більшої частини молоді» [23, с. 188].

А. М. Іскоз і А. Ф. Лєнкова називають МСМ груповим жаргоном. Вони зазначають, що жаргонами є відгалуження від 
національної мови, які відрізняються особливою лексикою для заміни загальновживаних слів [2, с. 259]. К. А. Левковська 
вбачає у досліджуваному мовному феномені характер жаргону та арго [7, с. 254], виокремлюючи низку спільних для них 
лінгвальних засобів, спрямованих на приховування справжнього змісту висловлювання: утворення нехарактерних для 
літературної мови дериватів і композитів; перенесення значення; використання видозмінених запозичень; використання 
специфічних фразеологічних зворотів [7, с. 254]. Е.В. Розен вказує на існування спеціалізованих «молодіжних жаргонів», 
пов’язаних з навчанням, військовою службою, трудовою діяльністю. Вони існують поряд із загальномолодіжним жарго-
ном, який є ширшим поняттям і включає лексику на позначення загальновідомих речей [9, с. 152].

Т. Б. Крючкова і Б. П. Нарумов стверджують, що «молодіжним жаргоном прийнято називати не мову усієї молоді, а 
специфічні форми, які виникли з певних причин і використовуються деякими групами молоді» [5, с. 52]. Разом з цим вони 
відзначають, що всі групи молоді використовують загальномолодіжні жаргонізми, хоча останні є локалізованими за віком 
[5, с. 53]. Жаргоном називають МСМ також С. Ф. Соколовська та М. А. Фахурдінова. Під цим терміном вчені розуміють 
певний різновид мовлення, яким користується, переважно в усному мовленні, окрема, досить стала соціальна група, що 
об’єднує людей за професійною належністю, суспільним становищем, інтересами або віком [10, с. 236].

Інші дослідники вважають МСМ соціолектом. До них відносяться, зокрема, П. Браун і В. Штайніг. Перший з науковців 
відзначає специфічний лексичним склад досліджуваного лінгвістичного феномену [15, с. 53], а другий – психо-соціальні 
чинники його розвитку та існування [27, с. 54–55]. Г. Льоффлер відносить МСМ до соціолектів, ставить його в своїй кла-
сифікації соціолектів поряд з субкодами школярів, студентів, військових, в’язнів, літніх людей та піджином [25, с. 125].

Е. В. Б. Гесс-Люттіх також розглядає досліджуване мовне явище як соціолект. На підтвердження він наводить низку 
ознак, характерних для лексики соціолектів, що виявляються й у МСМ: групова і соціальна ідентичність користувачів (у 
випадку МСМ – також вікова); використання в неформальному спілкуванні, поза сферою офіційної діяльності; рівноправ-
ність комунікативних партнерів; підвищена емоційність і експресивність; вторинність найменування; оцінна конотація, 
переважно пейоративного характеру; шляхи збагачення словникового складу; тісний зв’зок з іншими соціолектами та 
літературною мовою [22, с. 48].

В контексті аналізу перелічених дефініцій варто, на нашу думку, відзначити, що соціолект, котрий визначається як 
«сукупність мовних особливостей, притаманних якій-небудь соціальній групі» [1, с. 178], є ширшим поняттям у порівнян-
ні із сленгом. Так, Л.Я. Левицька, слугуючись у своїй роботі терміном «молодіжний сленг», вказує на його соціолектну 
природу, вважаючи пріоритетними мотивами використання прагнення самоідентифікації та протесту [6, с. 95].

Останнім часом набуло поширення використання на позначення досліджуваного мовного явища терміну «сленг». Тут 
спостерігається висунення науковцями на перший план різних ознак описуваного поняття. Зокрема, Т. Шіппан ототожнює 
молодіжний сленг із «специфічно груповим, грубим лексичним запасом молоді з великих міст, що відзначається високим 
рівнем метафоризації щодо найменувань грошей, дівчат, сексуальності, музики, поліції, страху, наркотиків і смерті» [26, 
с. 237]. Н. Д. Мататиркіна, називаючи МСМ сленгом, підкреслює його внутрішню неоднорідність як наслідок гетероген-
ності соціально-вікової групи «молодь» [8, с. 14].

О. С. Христенко також позначає МСМ терміном «сленг» та дефінує його як «жаргон, котрий вживає стилістично зни-
жені, ненормативні, функціонально обмежені слова чи вирази, що мають емоційно-експресивне навантаження і використо-
вуються молоддю в повсякденному спілкуванні» [11, с. 111]. До основних ознак молодіжного сленгу дослідниця відносить 
яскраво виражену емоційність, домінування конотації над денотацією, економію мовних зусиль, влучність та оригіналь-
ність номінацій, інновативний аспект [12, с. 25-26]. Наведене визначення вказує на тотожність жаргону та сленгу, на чому 
наголошує також А. П. Загнітко, вказуючи на французьке походження першого з термінів і англійське – другого [1, с. 180].

При аналізі дефініцій МСМ зафіксовано також інші його тлумачення. Так, згідно з Ю. Бенеке, це лінгвістичне явище 
є сукупністю мовно-комунікативних варіантів [14]. У свою чергу, С. Аугенштайн відносить МСМ до стилів мовлення, 
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гібридних утворень, що входять до структури інших мовних систем [13, с. 42–43]. Це пояснює популярність серед німець-
комовної молоді лексики анліцизмів та тюркізмів [17]. К. Верлі тлумачить молодіжний субкод як окремі мовні засоби, 
застосовуючи термін «молодіжна мовна поведінка» [28, с. 12], а М. Бушманн узагалі зводить його до особливої лексики, 
яка відзначається домінуванням гіперболізованих виразів [16, с. 220].

Головні висновки. Вивчення множинності виокремлюваних вітчизняними і зарубіжними германістами ознак МСМ 
дає підстави стверджувати, що вказаному лінгвістичному феномену притаманні стилістична заниженість, вживання в 
усному спілкуванні, тематична обмеженість, вторинність найменування та експресивне забарвлення вокабуляру, вира-
ження протесту як мотив використання, групова гетерогенність. Узагальнивши визначення МСМ, відзначаємо, що най-
популярнішим терміном на його позначення є «жаргон». Однак, враховуючи результати аналізу наукової літератури сто-
совно використання рядом лінгвістів термінів «жаргон» і «сленг» як синонімічних, допускаємо можливість застосування 
останнього. На користь таких висновків свідчить також поява саме цього терміну в більш нових працях. Віднесення 
досліджуваного мовного явища до соціолекту вважаємо вірним, але таким, що вимагає подальшої конкретизації з огляду 
на відмінну стилістичну забарвленість лексики представників різних соціальних груп. Нарешті, розглядати цей лінгвіс-
тичний феномен як мову не дає підстав відсутність у нього необхідних для даного випадку системних ознак.

Перспективи використання одержаних результатів досліджень бачимо у застосуванні виокремлених ключових ознак 
молодіжного сленгу (жаргону) для поглибленого опису його соціальних детермінант в німецькомовному комунікативно-
му просторі, а також для його зіставного аналізу з відповідними субкодами носіїв інших національних мов. 
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У статті проаналізовано специфіку оволодіння англомовною лексичною компетентністю студента у вищому 
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навчання.

THE METHODOLOGy OF FORMING OF THE STUDENTS’ FOREIGN LEXICAL COMPETENCE BASED ON 
THE STRATEGIC LEARNING OF A FOREIGN LANGUAGE (COMMUNICATIVE ASPECT)

The specifics of mastering the English language lexical competence in higher education as an integral component of for-
eign language communicative competence of the students have been analyzed in the article. The author singles out the main 
stages of the formation of the studied phenomenon and describes its key components.

Key words: English language lexical competence, foreign language communicative competence, learning strategies.

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА (КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ)

В статье проанализирована специфика овладение англоязычной лексической компетентностью студента в 
высшем учебном заведении. Автором выделены основные этапы ее формирования и охарактеризованы ключевые 
составляющие.

Ключевые слова: англоязычная лексическая компетентность, иноязычная коммуникативная компетентность, 
стратегии обучения.

Постановка проблеми та актуальність дослідження. Підвищення результативності вивчення іноземної мови (ІМ) 
являє собою один із ключових аспектів загальної модернізації системи освіти України, в основу якого сьогодні покладено 
комунікативний підхід у навчанні як такий, що передбачає практичне володіння ІМ в різних видах мовленнєвої діяльнос-
ті, яка обмежується рамками тематики обраної спеціальності. Зокрема, особливого значення набуває професійно зорієн-
тована комунікативна компетентність особистості як така, що сприяє налагодженню контактів з іншими людьми, здій-
сненню ефективної діяльності за фахом та являється характеристикою, яка спрощує досягнення власної цілі. А зростання 
ролі англійської мови як засобу професійного спілкування обумовлює соціальне замовлення суспільства на підготовку 
фахівців нової генерації, для яких іншомовна комунікативна компетентність у сферах професійної діяльності в усній і 
письмовій формах є умовою їх конкурентноздатності на ринку праці.

Зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями. На сучасному етапі розви-
тку вищої школи опанування ІМ розглядається як процес формування комунікативної компетентності на базі сформованої 
лінгвістичної. Як вважає Л. Биркун, комунікативно-орієнтоване викладання ІМ має на меті не тільки дати студентам прак-
тичні знання граматики та лексики мови, що вивчається, але також розвинути у них розуміння того, як відповідна мова 
(як комплексна система; як лінгвістичний код) застосовується у спілкуванні [1, с. 37]. Беручи до уваги аналіз літературних 
джерел та власний практичний досвід, комунікативну компетентність розглядатимемо як здатність людини розуміти та 
відтворювати іноземною мовою не тільки на рівні фонологічних, лексико-граматичних і країнознавчих знань і мовленнє-
вих умінь, а й відповідно до різноманітних цілей та специфіки ситуації спілкування. З цих позицій, для ефективного спіл-
кування недостатньо лише знати систему мови на всіх її рівнях, володіти правилами для формулювання речень відповідно 
до граматичних норм, але й необхідно, крім того, адекватно завданням і ситуації спілкування здійснювати свій вплив 
на співрозмовника і відповідно до цього вживати мовленнєві висловлювання. А тому комунікативну компетентність ми 
досліджуємо як індивідуальну динамічну категорію, в якій відбивається єдність мови і мовлення [7, с. 129], формування 
якої здійснюється у комплексі із стратегічною компетентністю (однією із її структурних складових) та через усвідомлене 
вивчення лексичного матеріалу. 

Так, сьогодні увага багатьох науковців зосереджена на проблемі покращення результативності іншомовної професій-
ної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах (ВНЗ) через удосконалення чинних та пошук нових методик фор-
мування у них англомовної лексичної компетентності (АЛК). Ми переконані, що специфіку таких методик визначають, 
у першу чергу, найбільш оптимальні стратегії для вивчення ІМ, застосування яких характеризує рівень сформованості 
іншомовної комунікативної компетентності загалом, і лексичної зокрема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальні основи вивчення ІМ на основі навчальних стратегій були 
закладені М. Канейлом та М. Свейном. Подальшого розвитку й конкретизації вони набули у працях Ф. Бацевича, Л. Ка-
рєвої, Т. Косової, Л. Морської, Т. Толмачової, Л. Ягеніч, Л. Бахмана, E. Бялисток, С. Вівер, В. Едмондсона, Е. Кохена,  
Б. Лівер, Л. Маріані, Р. Оксфорд, Дж. O’Mеллі, С. Річа, Е. Tерон, Дж. Хауса, А. Шамо, Г. Штерна та ін. 

Визначені науковцями методологічні засади навчання ІМ, іншомовної лексики зокрема, (В. Бухбіндер, П. Гурвич,  
Ю. Кудряшов, Л. Манякіна, С. Ніколаєва, Л. Панова, О. Петращук, В. Плахотник, Г. Рогова) стали підґрунтям для 
створення концепції формування професійно орієнтованої лексичної компетентності загалом (Г. Гринюк, Н. Лаптєва,  
Н. Микитенко, C. Павлова, Л. Петровська, І. Свердлова) та у спеціалістів різного профілю: економістів (Ю. Семенчук,  
В. Борщовецька), майбутніх юристів (З. Соломко), студентів старших курсів немовних спеціальностей при читанні текстів 
(Г. Харлов, О. Чичкова), фахівців, яких готують у ВНЗ сільськогосподарського спрямування (Н. Крайнєва) чи для сфери 
туризму (О. Баглай, Г. Гритчук, Н. Чаграк, Л. Шевніна). 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття. Однак, не зважаючи 
на суттєву базу досліджень, вивчення сучасних тенденцій викладання ІМ свідчить про те, що все-таки не був вичерпаний 
увесь потенціал формування АЛК у студентів ВНЗ. Здійснений аналіз проблеми формування зазначеної компетентності 
у майбутніх фахівців, а також особливостей використання стратегій навчання виявив низку суперечностей, зокрема: між 
дидактичними можливостями останніх та недостатньою теоретичною розробленістю цієї проблеми в методиці викла-
дання ІМ; між назрілою необхідністю використання в процесі формування АЛК стратегій та відсутністю методичних 
розробок, здатних забезпечити їхнє застосування на практиці. Саме це й зберігає наявне протиріччя між потребою у роз-
робці науково обґрунтованої методики формування АЛК у студентів в умовах стратегічного вивчення ІМ та відсутністю 
відповідних наукових розвідок. Спроба запропонувати один із варіантів вирішення означеного протиріччя зумовила й 
проведення нашого дослідження та його новизну: теоретичне обґрунтування і практичне вирішення проблеми методики 
формування АЛК студентів ВНЗ на засадах стратегій навчання у руслі комунікативно-спрямованого процесу навчання.

Метою статті є проаналізувати передумови та особливості формування АЛК у студентів із залученням стратегій на-
вчання, враховуючи комунікативний підхід як пріоритетний в процесі вивчення ІМ.

Викладення основного матеріалу. Як зарубіжні, так і вітчизняні науковці активно впроваджували комунікативний 
підхід до вивчення ІМ, адже його основою є спілкування як ключовий процес в опануванні ІМ. Специфіка підходу по-
лягає у тому, що власне процес оволодіння мовою повинен бути своєрідною моделлю процесу спілкування, метою якого 
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є не просто вивчення англомовної лексики, а її свідоме й коректне застосування для усвідомленого засвоєння лексичного 
матеріалу і, як наслідок, вільного спілкуватися англійською мовою. Адже головне у вивченні мови в комунікативному 
контексті – це спрямованість навчального процесу на розвиток практичних умінь володіння мовою як засобом спілку-
вання у різноманітних ситуаціях залежно від мети спілкування [4] та поставлених перед собою цілей, а також досягнення 
встановленої комунікативної мети. Зазвичай, такий підхід до навчання ІМ є зорієнтованим на співрозмовника, оскільки 
комунікативність – це, зрештою, оптимальний вплив на співбесідника [2, с. 251], а спілкування, в такому випадку, висту-
пає метою, способом і засобом в опануванні ІМ.

Тому для успішної комунікативної діяльності студенти повинні володіти навичками та вміннями спілкування англій-
ською мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, письмо, аудіювання), а також відмінними знання-
ми лексичного матеріалу, що зробить іншомовне спілкування можливим й успішним як під час навчального процесу, так 
і на міжнародній арені. 

Як свідчить аналіз нормативних документів та фахової літератури з проблеми дослідження, серед методистів не існує 
єдиного погляду на визначення поняття лексичної компетентності. Так, на основі вивчення зазначеного поняття у на-
уково-методичній літературі, під АЛК ми розуміємо практичну здатність усвідомлено застосовувати отримані знання про 
лексичну сторону мовлення та набуті лексичні навички (рецептивні, репродуктивні і продуктивні), а також забезпечувати 
динамічну взаємодію цих складових за допомогою стратегій навчання, та засвоєння лексичного матеріалу для активної 
позиції у процесі спілкування. Вважаємо за доцільне зауважити, що для ефективного формування АЛК необхідно здій-
снювати постійний контроль процесу лексичного наповнення мовлення. 

Для якісного формування АЛК студентів ВНЗ перед викладачем постає завдання пояснити звучання, написання, осо-
бливості структури, значення і адекватності вживання основних лексичних одиниць (ЛО) для набуття лексичних знань, які 
забезпечать збереження комунікативної професійно обумовленої мети повідомлення. 

Виділяють такі види лексичних знань, які складають зміст навчання іншомовної лексики: 1) фонетичні знання, не-
обхідні для розвитку навичок вимовляння; 2) знання в області графіки та орфографії; 3) знання в області граматики, 
пов’язані з утворенням словоформ; 4) знання семантики, необхідні для утворення словосполучень; 5) знання, пов’язані 
з правилами поєднання певних слів в ІМ, які часто не співпадають з їх поєднанням у рідній мові [8, с. 164-165]; а також  
6) знання типів словників [3, с. 216].

Знання становлять основу для функціонування відповідних навичок і забезпечують (в комплексі із лексичними нави-
чками) можливість продуктивної комунікативної взаємодії. У сучасній методиці знанням відводиться допоміжна функція, 
тоді як основна увага приділяється формуванню лексичних навичок як таких, що забезпечують функціонування лексики 
у спілкуванні. 

Лексична навичка характеризується як автоматизована репродуктивна або рецептивна дія, яка забезпечує коректне 
лексичне оформлення власного мовлення та адекватне сприйняття лексичного оформлення мовлення інших [3, с. 216]. 
Лексичні навички є здатністю розпізнавати ЛО, миттєво викликати із довготривалої пам’яті еталон слова залежно від 
конкретного мовленнєвого завдання та включати його у мовленнєвий ланцюжок [5, с. 169].  З метою ефективного фор-
мування АЛК студентів ми пропонуємо розподіл лексичних навичок на рецептивні (автоматизоване розпізнавання і розу-
міння ЛО активного і пасивного мінімумів в усному та писемному мовленні), репродуктивні (автоматизоване вживання 
ЛО в усному та писемному мовленні) та продуктивні (автоматизоване усвідомлене сприйняття, розуміння та коректне й 
самостійне застосування ЛО в усному та писемному мовленні).

Оскільки, лексика є найважливішим компонентом мовленнєвої діяльності, то ефективне спілкування у процесі між-
культурної комунікації можливе за умови сформованості у студентів лексичних навичок в аудіюванні, говорінні, читанні 
та письмі. Лексичні навички відзначаються автоматизованістю, стійкістю та гнучкістю, а для досягнення високого рівня 
їхньої сформованості рекомендуємо використовувати стратегії навчання та поетапний процес їхнього розвитку.

На сучасному етапі розробки теорії комунікативної компетентності виокремлюють комунікативні та навчальні стра-
тегії (як невід’ємні складові стратегічної/навчально-стратегічної компетентності). У той час як комунікативні стратегії 
мають на меті цілеспрямоване подолання проблем у спілкуванні [9], навчальні стратегії виступають знаряддям оволодіння 
ІМ в цілому. Тому нерідко дослідники цієї проблеми розглядають навчальні стратегії як більш широке поняття [10] або 
підкреслюють, що використання комунікативних стратегій сприяє розвитку навчальних стратегій [11]. У контексті на-
шого дослідження ми об’єднали комунікативні та навчальні стратегії під одним поняттям – «стратегії навчання», – які 
розуміємо як дидактичні процедури, особистісні прийоми, які студенти свідомо застосовують для формування та удоско-
налення АЛК як структурного компоненту комунікативної компетентності.

Систематичне залучення стратегій навчання дозволяє у стислі строки надати студентам досить ґрунтовні знання, за-
безпечити високий рівень опанування та закріплення лексичного матеріалу на практиці (що, за умов комунікативної спря-
мованості навчального процесу, який орієнтує навчання на активну участь у спілкуванні як на найбільш пріоритетну 
форму мовленнєвої і розумової діяльності, є досить вагомим мотиваційним фактором) через поетапне його вивчення. 
Розглядаючи цю проблему, ми враховували положення Ю. Пасова щодо поетапності формування лексичних навичок: на-
самперед формуються навички роботи з ЛО, потім має місце етап удосконалення навичок, і лише після цього слідує етап 
розвитку вмінь оперування ЛО у мовленнєвій діяльності [6, с. 115]. Тому для практичної реалізації методики формування 
АЛК із залученням стратегій навчання, вважаємо, що цей процес доцільно звести до трьох етапів, а саме: 1. операційно-
автоматичний – етап введення й семантизації ЛО для створення орієнтовної основи як необхідної умови формування лек-
сичної навички для подальшої її автоматизації; 2. репродуктивно-діяльнісний – етап удосконалення та автоматизації дій 
студентів з новим мовним матеріалом в тематичних ситуаціях мовлення для розвитку вміння раціонального застосування 
лексики у мовленні; 3. комунікативно-стратегічний – етап розвитку й подальшої автоматизації дій студентів з лексикою у 
мовленні і контролю рівня сформованості АЛК.

Контроль визначення та оцінювання рівня сформованості лексичних навичок при виконанні завдання виступає 
обов’язковим функціональним компонентом, який забезпечує цілеспрямованість та об’єктивність процесу формування 
АЛК загалом. Хочемо зазначити, що вивченням лексики через виконання вправ, які передбачають застосуванням стра-
тегій навчання, ми спонукаємо студентів до самоконтролю, який розуміємо як усвідомлене інтелектуальне вміння, яке 
забезпечує навчальну дію порівняння резуль татів власного виконання навчального завдання (програми) зі змістом і зов-
нішнім оформленням відповідного (заданого) іншомовного матеріалу. Зрозуміло, що при здійсненні самоконтролю, як 
логічне закінчення циклу англомовної діяльності, відбувається самокорекція як підвищення рівня реалізації навчально-
контрольної діяльності в цілому та результативності формування АЛК зокрема.
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Висновок. Таким чином, процес формування АЛК у студентів ВНЗ відзначатиметься ефективністю за умови поетап-
ного розвитку лексичних навичок (формування, удосконалення, розвиток), а також підсилюватиметься залученням стра-
тегій навчання (як комунікативних, так і навчальних) для засвоєння лексичного матеріалу, що забезпечить ефективне й 
свідоме засвоєння студентами англомовної лексики, сформує у них необхідні вміння її використовувати в процесі на-
вчально-пізнавальної діяльності.

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів проблеми формування та розвитку АЛК студентів ВНЗ із викорис-
танням стратегій навчання. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у більш системному дослідженні процесу 
формування АЛК у комплексі з іншими структурними компонентами комунікативної компетентності. Науковий і прак-
тичний інтерес становить також проведення досліджень з питань використання потенціалу стратегій навчання в інших 
аспектах іншомовної освіти.
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ФРАЗЕОЛОГІЯ ВІРША Р. КІПЛІНГА «IF»: ПРОБЛЕМИ ІНШОМОВНОЇ РЕЦЕПЦІЇ  
ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

У статті йдеться про проблеми іншомовної рецепції та інтерпретації фразеологізмів вірша Р. Кіплінга «If». 
Вказується, що саме національно-культурна конотація фразеології є основною проблемою при її іншомовній інтерпре-
тації, яка має не лише мовознавчий, а й яскраво виражений літературознавчий аспект. Серед способів перекладу фра-
зеологізмів пропонується окремо виділяти оказіональний метод, як такий, що адекватно відтворює емоційно-експре-
сивну картину першотвору, його національно-культурну специфіку, і свідчить про творчу суть поетичного перекладу.

Ключові слова: фразеологія, рецепція, інтерпретація, переклад, оказіоналізм, дескриптивна перифраза.

PRASEOLOGy OF R. KIPLING’S POEM «IF»: PROBLEMS OF FOREIGN LANGUAGE RECEPTION AND IN-
terpretatiON

The article deals with the problem of foreign language reception and interpretation of phraseology in R. Kipling poem 
«If». It is claimed that it is the national cultural connotation phraseology is a major problem in its foreign language interpre-
tation, which has not only linguistic, but also literary aspect. Subjective reception of original poetry and personal approach to 
its foreign language interpretation is the main reason why the work becomes the translation. Phraseological units in original 
text and its translations are not only widely used but are key elements of the context and have important compositional role 
Among the ways of phraseology translation occasional method is offered such that reflects the emotional and expressive pic-
ture of the original, its national and cultural specificity, and shows the creative nature of poetic translation. The translator is 
often a poet and interpreter in one person. The proportion between neologisms in the poem «If» and its Ukrainian interpreta-
tions is almost identical and it shows the creative essence of poetic translation. It is proved that all occasional transforma-
tions of phraseology are not random, but motivated stylistically and contextually. It is said that every text requires a special 
approach to idioms interpretation from one language to another because it is interpretation from one culture to another. 

Key words: phraseology, reception, interpretation, translation, occasional method, descriptive paraphrase.

ФРАЗЕОЛОГИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ Р. КИПЛИНГА «IF»: ПРОБЛЕМЫ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЦЕПЦИИ И 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ

В статье рассматриваются проблемы иноязычной рецепции и интерпретации фразеологизмов стихотворения 
Р. Киплинга «If». Указывается, что именно национально-культурная коннотация фразеологии является основной 
проблемой при ее иноязычной интерпретации, которая имеет не только языковедческий, но и ярко выраженный 
литературоведческий аспект. Среди способов перевода фразеологизмов предлагается отдельно выделять окказио-
нальный метод, как таковой, что адекватно воспроизводит эмоционально-экспрессивную картину подлинника, его 
национально-культурную специфику, и свидетельствует о творческой сути поэтического перевода.

Ключевые слова: фразеология, рецепция, интерпретация, перевод, окказионализм, дескриптивный перифраз.
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Тема національно-культурної специфіки фразеології, особливостей її функціонування, семантики, інтерпретації є до-
волі традиційною і водночас актуальною. Учені, які її досліджували (О. Кунін, В. Виноградов, А. Вежбицька, В. Телія,  
В. Маслова, Р. Зорівчак та ін.), слушно стверджували, що фразеологізми є національно-специфічними одиницями мови, 
які акумулюють культурний потенціал народу [6], і що саме національно-культурна конотація фразеології є основною 
проблемою при її іншомовній інтерпретації, яка має не лише мовознавчий, а й яскраво виражений літературознавчий 
аспект: «Визначаючи ефективність перекладу тієї чи іншої ФО, розв’язуючи проблему вибору найточнішого еквівален-
та, необхідно завжди враховувати естетичну функцію художнього тексту, контекстуальне значення ФО, за мовознавчим 
аспектом не забувати літературознавчого. Адже фразеологізм як мікроелемент складного художньо-естетичного цілого, 
різнорідна сукупність яких створює складну споруду – індивідуальний авторський стиль, може бути не рівно вартий оди-
ниці перекладу в художньому аспекті, хоча з мовного погляду він буде перекладений точно» [3, с. 18–19].

На матеріалі різних мов проблеми фразеологічної перекладності досліджували С. Влахов, С. Флорін, Р. Зорівчак,  
О. Чередниченко, Е. Солодухо, В. Гак та ін. Зауважимо, що актуальність вивчення фразеології як перекладознавчої про-
блеми зводиться, головним чином, до виокремлення найкращого чи то найдоцільнішого варіанта його передачі в іншомов-
ному дискурсі. Тому звернемось, власне, до способів перекладу фразеологічних одиниць, яких виділяють доволі багато: 
фразеологічний еквівалент, фразеологічний аналог, калькування, описовий, антонімічний, компенсації, контекстуальна 
заміна. Але, напевно, доречно було б звузити цей надто деталізований перелік до трьох основних способів, запропонова-
них Р. Зорівчак [3]: фразеологічний (повний або частковий аналог), фразеологічне калькування та дескриптивна перифра-
за, та додати ще один метод – оказіональний, який Р. Зорівчак позначає як фразеологічна калька-оказіоналізм. Вчена не 
виділяє його як окремий спосіб відтворення семантико-стилістичних функцій фразеологізмів, а відносить до калькування 
в цілому. Однак, оказіональний фразеологічний переклад виходить за межі калькування і є індивідуально-авторським 
новотворенням чи нетрадиційним способом мовленнєвої актуалізації фразеологізму, в результаті чого маємо його творчу 
трансформацію та реалізацію. Можна із впевненістю стверджувати, що це – дуже вдалий спосіб адекватного відтворення 
емоційно-експресивної картини першотвору, його національно-культурної специфіки.

Суб’єктивна рецепція оригінальної поезії та індивідуальний підхід до її іншомовної інтерпретації значною мірою 
впливають на те, як іншомовний твір стає перекладом. Перекладач, як творча особистість, як художник, що балансує на 
межі зіставлення двох культур, повинен налаштовуватись на іншого інонаціонального письменника, на його художній 
стиль, сприйняти і зрозуміти, а потім максимально точно відтворити його в перекладі, що буде адекватно сприйнятим 
своїм читачем, іншими словами, «відтворити схоже в несхожому та несхоже у схожому» [2]. Перекладач часто виступає 
віршотворцем та інтерпретатором в одній особі, тому поетичний переклад є водночас оригінальним літературним твором і 
твором, відтвореним на іншомовному ґрунті. Необхідно зазначити, що саме контекстуальні (інтерпретуючи фразеологізм, 
автор перекладу орієнтується на контекст, його стилістичну тональність) та оказіональні трансформації фразеологічних 
одиниць вказують на творчий характер поета-перекладача.

Метою цієї розвідки є розглянути проблеми іншомовної рецепції та інтерпретації фразеологізмів в поетичних пе-
рекладах вірша Р. Кіплінга «If» українською мовою, здійснених В. Стусом [4], М. Левіною [4], Є. Сверстюком [4] та  
М. Стріхою [4].

Використання фразеологізмів в поезії, особливо англійській, явище доволі рідкісне, оскільки ідіоми вважаються ста-
лими виразами, зі звичною образністю, а отже не експресивними і не оригінальними, в той час як поети намагаються ви-
користовувати нові засоби вираження почуттів, думок, переживань тощо. Однак поетична творчість Р. Кіплінга свідчить 
протилежне. Жанрова своєрідність кіплінгівської балади, солдатської пісні, романсу передбачає стилістично занижену 
лексику, сленг і водночас лексику з національно-культурною конотацією. Тому фразеологізми тут не лише широко ви-
користовуються, але й стають ключовими елементами контексту, відіграють важливу композиційну роль. 

У вірші Р. Кіплінга «If» спостерігаємо 11 літературних чи так званих книжних фразеологічних зворотів та 5 оказіо-
нальних:

Кіплінг Словник Стус Левіна Сверстюк Стріха

Keep your head
Зберігати спокій, 
володіти собою[1, 
с. 185]

Коли ти бережеш 
залізний спокій Спокійним будь Як вистоїш Якщо спокійний 

ти…

All about you are 
loosing theirs

Втратити розум, 
розгубитися [1, с. 
628]

Всупір загальній 
паніці й клятьбі Коли всі шаленіють Всі упали духом Де зведено на 

тебе поговір

Make allowance 
for

Брати до уваги [1, 
с. 16] – – А з їх невіри та-

кож візьмеш суть
І зрозумів тягар 
чужих зневір

Give way to…
Відступити, під-
датись почуттям [1, 
с. 408]

Не піддаєшся злому Не видавайся янго-
лом нікому

Мовчати і пройти 
під поглядом нена-
висті

І люттю не від-
плачував за лють

Not make dreams 
your master Оказіоналізм Коли тебе не по-

грабують мрії
В безодню марних 
мрій не поринай

В мрійництво не 
впасти

Якщо ти мріям не 
віддавсь на ласку

Make a trap for 
fools Оказіоналізм

Ти годен правди 
пильнувати, з якої 
вже зискують 
махлярі

Твої слова злочинно 
перевертають під-
лі брехуни

Як з правди твого 
слова Пройдисвіт 
ставить пастку

Якщо слова твої, 
немов приманку, 
Негідник перед 
дурнем вихваля

Gave your life to Віддати своє життя 
[1, с. 591]

Розбитий витвір 
знову доробляти

Коли ж усе, що ти 
створив, загине

Якщо впаде все, 
чим ти жив

І знищено твій 
труд весь до 
останку

Make one heap of 
all your winnings
And risk it on one 
turn of pitch-and-
toss…

Оказіоналізм
Можеш всі свої 
надбання Постави-
ти на кін

…Найкраще, що 
ти маєш, на стіл 
покласти, взятися 
до гри

Якщо ти зможеш 
в пориві одному 
Поставить все на 
карту

Як все, твоїми 
створене руками, 
зробити зможеш 
ставкою у грі
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Never breath a 
word…

Вимовити слово [1, 
с. 160] – – Й слова навіть не 

сказать
Не згадуючи про-
граші старі

Force your heart 
To serve your turn

Виконати своє при-
значення [1, с. 848]

Коли зотлілі Нерви, 
Думи, Тіло ти мо-
жеш знову кидати 
у бій

Умій примусить 
Серце, нерви, 
М’язи, Позбавлені 
снаги, тобі слу-
жить

Якщо ти змусиш 
Серце, Нерви, 
Жили Служити ще

Якщо ти змусиш 
Серце, Нерви, 
Жили служить 
тобі

There is nothing 
in you Оказіоналізм Коли триматися 

немає сили
Коли душа згорає 
вся одразу

Коли уже в тобі 
усе згоріло, ви-
гасло

Коли бракує сили

Keep your virtue Оказіоналізм Коли в юрбі шля-
хетності не губиш Собою залишайся Гідно річ вести Як ти шляхетний

Nor lose the 
common touch

Втратити зв’язок 
[1, с. 629]

А бувши з королями 
– простоти Гідність зберігай Не втратиш про-

стоти Як ти простий

Count with you Мати велике зна-
чення [1, с. 242] – –

Якщо усі раху-
ються з тобою 
на відстані, яку 
відміриш ти

–

None to much Не дуже [1, с. 696] – – –

Fill the 
unforgiving minute

Робити те, що треба 
в дану хвилину [1, 
с. 331]

Коли ти знаєш ціну 
щохвилини, коли від 
неї геть усе береш

Нехай секунда 
кожна у хвилині 
тебе веде до вірної 
мети

Ущерть наповниш 
біг хвилини снагою 
дум, енергією дій

Свій шанс єдиний 
зможеш віднайти

Як бачимо, українські поети-перекладачі при інтерпретації літературної фразеології послуговуються, насамперед, де-
скриптивною перифразою, рідше – оказіональним перекладом, ще рідше вживають фразеологічний аналог. Однак най-
більший інтерес викликає, власне, тлумачення авторських новотворів. Так, у прикладі Not make dreams your master бачимо 
оказіональний переклад у всіх без виключення перекладачів, що допомогло адекватно відтворити емоційно-експресивну 
картину першотвору. Кіплінгівську ідіому Make a trap for fools передано в українських варіантах дескриптивною периф-
разою, що вмотивовано стилістично та контекстуально. Вираз Make one heap of all your winnings теж інтерпретовано опи-
сово, причому абстрактне слово winnings (перемоги) подано як цілком матеріальне: надбання; все найкраще, що ти маєш; 
все; все, твоїми створене руками. Оказіоналізм There is nothing in you в перекладах М. Левіної та Є. Сверстюка передано 
іншим трансформованим фразеологізмом горить (горіло) біля серця [5, с. 161], що експресивно загострює й актуалізує 
авторський вираз, а В. Стуса та М. Стріхи – дескриптивною перифразою. Контекстуальний переклад авторського ново-
твору Keep your virtue маємо у всіх перекладачів, окрім В. Стуса, який вдало використав власну ідіому задля художньої 
виразності.

Необхідно звернути увагу на те, що зазвичай у перекладах фразеологізми зустрічаються частіше, ніж в оригіналі. Це 
відбувається завдяки тому, що вживання фразеологічних виразів в іншомовних інтерпретаціях значно ширше, ніж просто 
відображення ідіом оригіналу. Тобто, перекладачі самі творчо вводять фразеологізми у мовну тканину твору, інтерпрету-
ючи їх відповідно до теми, контекстуально перетворюючи, надаючи їм нових емоційних відтінків, чи навіть створюють 
власні ідіоми, хоча в тексті оригіналу вони відсутні. Однак для поетики Р. Кіплінга характерне активне використання 
індивідуальних новотворів, що є джерелом образності, експресивності його творів. Кількісне співвідношення між нео-
логізмами вірша «If» та його україномовних інтерпретацій майже однакове, що ще раз доводить творчу суть поетичного 
перекладу. Усі перекладацькі оказіоналізми та оказіональні трансформації фразеологізмів не є випадковими, а вмотиво-
вані стилістично та контекстуально:

Стус Левіна Сверстюк Стріха

Піддаєшся злому.
Облуда Щастя й маш-
кара Нещасть.
Правди пильнувати.

Вдайся до брехні.
Думки завжди обстоюй тихо.
В безодню марних мрій не поринай.
Докупи сили і думки збери.
Душа згоряє.
Веде до вірної мети.
Світ до ніг твоїх полине.

В мрійництво не впасти.
Сприймеш як дим і вітер 
на віку.
 В тобі усе згоріло, ви-
гасло.

Прибирався у святенькі шати.
Віддавсь на ласку.
Коли бракує сили.
Якщо на тебе не зведуть облуди.

Зауважимо, що лише М. Левіна у перекладі останніх строф Yours is the Earth and everything that’s in it використала 
трансформований фразеологізм Світ до ніг твоїх полине – падати (кидатися) / упасти (кинутися) в ноги [5, с. 480], що 
дозволило зробити поетичну кінцівку емоційно теплішою та сердечнішою, що не зовсім співпадає з твердою, а подекуди 
і жорсткою експресією кіплінгівського вірша. Хоча, напевно, жоден з українських перекладів не передав повною мірою 
філософського кредо англійського автора, бо в перекладачів є своя історія, культура, традиції, світовідчуття, що не могло 
не позначитись на рецепції та інтерпретації твору Р. Кіплінга.

Отже, як бачимо, інтерпретуючи фразеологізми, перекладачі не лише адекватно передають їхню семантику, емоцій-
но-експресивне наповнення, а й зберігають національно-культурний зміст і характер. Тому ця розвідка дозволяє зроби-
ти висновок, що серед багатьох способів перекладу фразеології найкраще для відтворення її етнозабарвлення підходять 
методи дескриптивної перифрази та оказіональний, що включає в себе власне індивідуальний фразеологічний новотвір 
чи фразеологічну трансформацію. Кожен художній текст вимагає особливого підходу до передачі ідіом із однієї мови на 
іншу, адже, по суті, відбувається переклад із однієї культури, ментальності на іншу.
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МІКРОПОЛЕ НЕРІВНОСТІ ЯК СКЛАДОВА  
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ПОРІВНЯННЯ

Метою статті є вивчення мікрополя нерівності як складової функціонально-семантичного поля порівняння. За-
пропонованій підхід у статті дозволяє виокремити семантичний базис, що уможливлює виокремлення мікрополя не-
рівності у межах ФСП порівняння. Фокус уваги спрямовано на інвентаризацію конституентів різних мовних рівнів, 
які входять до структури мікрополя нерівності. 

Ключові слова: функціонально-семантичне поле, мікрополе, порівняння, відношення нерівності

a MicrOfield Of iNeQuality aS a cOMpONeNt Of a fuNctiONal-SeMaNtic field Of cOM-
pariSON

The article is aimed at studying of a microfield of inequality as a component of a functional and semantic field of compari-
son. The suggested approach enables us to define some semantic ground that makes it possible to distinguish the microfield 
of inequality within the functional and semantic field of comparison. The article is also focused on the inventory of different 
language units that constitute the microfield of inequality.

Key words: functional and semantic field, microfield, comparison, inequality

МИКРОПОЛЕ НЕРАВЕНСТВА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО 
ПОЛЯ СРАВНЕНИЯ

Статья нацелена на изучение микрополя неравенства как составляющей функционально-семантического поля 
сравнения. Предложенный в статье подход дает возможность выделить семантический базис, на основе которого 
представляется возможным выделить микрополе неравентсва в границах ФСП сравнения. Фокус внимания также 
направлен на проведение инвентаризации конституентов разных языковых уровней, которые формируют структу-
ру микрополя неравенства. 

Ключевые слова: функционально-семантическон поле, микрополе, сравнение, отношение неравенства

Функціонально-семантичне мікрополе нерівності визначається нами у поданій статті, слідом за О. В. Бондарко, як мі-
німальний елемент поля функціонально-семантичної категорії порівняння, що вирізняється самостійністю у плані змісту 
й у плані вираження [1, с.68-75]. Мікрополе будується за зразком макрополя і має двоїсту природу, складаючись з плану 
змісту та плану вираження. Структурно мікрополе ділиться на фон і специфікатор. Фон – це такий елемент мікрополя, 
який забезпечує його семантичну основу. Слід звернути увагу на інтегруючу роль, яку виконує фон мікрополя. Фон не 
є тим елементом, що належить лише конкретному мікрополю, він здатен об’єднувати декілька мікрополів [там само, 
с.68,70]. 

Специфікатори функціонують у ролі диференціаторів. При накладанні на певне мікрополе, вони диференціюють його 
з поміж інших мікрополів зі схожою семантичною основою, виділяючи його семантичну специфіку та фокусуючись на 
його відмінностях [там само, 68,70]. 

У нашому дослідженні фоном, що об’єднує мікрополе рівності і мікрополе нерівності у єдине ФСП, виступає інва-
ріантне значення порівняння, а результат порівняння є специфікатором, який уточнює та деталізує це значення. І саме 
результат порівняння уможливлює виокремлення відношення рівності та відношення нерівності. 

Мета статті полягає в інвентаризації конституентів мікрополя нерівності як складової ФСП порівняння на матеріалі 
англоканадських поетичних текстів. 

Поняття нерівності у загальному розумінні може бути представлено як твердження про неоднаковість предметів або 
про їх відносний по відношенню до обраного еталону розмір або порядок. У лінгвістичному контексті поняття нерівності 
реалізується у відношеннях суперіорності або інферіорності порівнюваних сутностей. У разі реалізації відношення супер-
іорності, ознака за якою відбувається порівняння двох предметів, має більш високий рівень вираженості в ознаковому 
просторі одного з них, наприклад: «goodbye to dolls better dressed than they.» (C. Graham «Bye Bye Kitties»), «I felt your 
merchant’s hand / comparing my hair to / younger / hair.» (E. Harvor «How Long Will It Last»). 

На противагу суперіорності, відношення інферіорності демонструє менший ступінь представленості ознаки в одного 
з порівнюваних предметів, як от у прикладі «and bought a carton of perfect eggs which / strangely cost less per dozen than the 
imperfect ones» (P. Christensen «Happy Eggs»), «A river is less opinionated / less predictable» (M. Crummey «Rivers/Roads»). 

Дуже часто відношення суперіорності та інферіорності реалізуються у спільному контексті: «we are all more and less 
than what appears» (L. Choyce «Song of Myself (for Whitman)»), «all he had were his ideals; / whoever has less has nothing more 
/ than supermarket meat / and is more hollow than I am.» (R. Charach «The Specter: 5 Poems»).

Нерівність порівнюваних сутностей передбачає їх відмінність. Усвідомлення відмінності є одним з перших етапів 
пізнання [4, с. 509], «пізнання будь-якого предмета і явища починається з того, що ми його відрізняємо від усіх інших 
предметів» [4, с. 567].

Специфіка мікрополя нерівності полягає у тому, що його члени не функціонують самостійно у синтагматичній по-
слідовності поетичного тексту. Ступені порівняння прикметників або прислівників зустрічаються у структурному альянсі 
з синтаксичними засобами (than), наприклад: «The next time I see God, I’m going to wave harder / than all the other fans»  
(B. Dempster «The Salvation Of Desire»).
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При констатації відмінності порівнюваних суб’єкта та об’єкта порівняння вживаються предикати несиметричного 
відношення, що унеможливлює позначення порівнюваних референтів одним синтаксичним членом [6, с. 88]. Художні по-
рівняння, що констатують несхожість, завжди мають щонайменше два порівнюваних референта: «You tell me that silence / 
is nearer to peace than poems» (L. Cohen «Gift» Spice-box).

Когнітивна операція порівняння, що закладена в основу художнього порівняння – це певна ментальна неконтрольо-
вана нецілеспрямована дія [8, с. 627], яка проте складається з послідовних етапів [5, с. 98]. У разі виявлення несхожості 
порівнюваних сутностей як результату їх нерівності, когнітивний процес порівняння відбувається за наступною схемою: 
1) сприйняття суб’єкта порівняння, тобто його поява у свідомості адресата; 2) осмислення суб’єкта порівняння, інтеріорна 
інвентаризація корпусу його ознак; 3) встановлення домінантної або актуальної ознаки суб’єкта порівняння за певних 
умов комунікації; 4) селективний відбір еталонного об’єкта порівняння, у ознаковому просторі якого актуальна ознака є 
домінантною, на думку адресанта; 5) судження про несхожість суб’єкта та об’єкта порівняння; 6) встановлення ступеню 
різниці значення ознаки у полі суб’єкта та об’єкта порівняння. 

Результатом роботи цієї когнітивної схеми є твердження «суб’єкт порівняння є не таким як об’єкт порівняння, він є 
більшим/меншим, ліпшим/гіршим та ін.».

Розглянемо як працює ця схема на прикладі з віршованого тексту англоканадської поетеси Дж. Беттсон «Ashes Are 
Bone And Dust»: «as if the two spirits are truly joining / contemplating each other for a moment / rolling and swirling and forming 
/ in a comfortable courtship of familiarity / moving more slowly than the wind». Отже, на першому етапі в уяві оповідача ви-
никає суб’єкт порівняння spirit і осмислюється його нематеріальна сутність. Конструювання ознакового простору порів-
нюваної сутності становить наступний етап когнітивної операції порівняння. До ознакового корпусу суб’єкту порівняння 
входять такі ад’єктивні одиниці як прозорий, невловимий, рухливий, спритний, невагомий, безтілесний, легкий і т.ін. 
Згідно зі своїм задумом авторка обирає основою для порівняння здатність порівнюваної сутності spirit швидко рухатися 
у просторі. При виборі об’єкту порівняння було зроблено посилання на адитивні якісні характеристики суб’єкта, а саме 
на його прозорість та легкість. В результаті еталонним об’єктом порівняння було обрано wind. На наступному рівні вста-
новлюється несхожість суб’єкта та об’єкта порівняння на основі їх домінуючої, за цих умов комунікації, ознаки. На завер-
шальному етапі когнітивної операції порівняння встановлюється рівень різниці значення ознаки, яка виступає основою 
для порівняння, у ознаковому просторі суб’єкта та об’єкта порівняння (див. рис.1):

Рис. 1 Поетапне розгортання когнітивної операції порівняння на матеріалі вірша  
Дж. Беттсон «Ashes Are Bone And Dust»

Функціональне навантаження, яке виконують конституенти мікрополя нерівності, полягає у фіксації більш високого або 
низького ступеню інтенсивності ознаки суб’єкта порівняння у співставленні з однойменною ознакою об’єкта порівняння. 

За результатами кількісного аналізу, ми встановили, що ядерну позицію мікрополя нерівності займають вищий та най-
вищий ступінь порівняння прикметників та прислівників у структурному союзі зі сполучником than, що складає 76,85% 
(435 випадків вживання) від загальної кількості прикладів, які входять до мікрополя нерівності. Ці компаративні струк-
турні комплекси експліцитно реалізують значення нерівності у поверхневій структурі поетичного рядка. 

Ідеальна модель художнього порівняння має чотирьохкомпонентну структуру, так от при вербалізації значення не-
рівності всі компоненти представлені експліцитно у синтагматичній послідовності художнього порівняння. Ілюстрацією 
нашого твердження може слугувати художнє порівняння з віршованого тексту Дж. Р. Коломбо «Thoughts On Canada 
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Prompted By The Titles Of The Plays Of William Shakespeare»: «Quebec Premier Lucien Bouchard has a list of grievances(1) 
longer(2) than(3) his left arm(4) and a list of humiliations(1) / longer(2) than(3) his right arm(4).» Проте, слід зазначити, що 
експліцитно об’єктивована повнокомпонентна структура художнього порівняння може бути репрезентована у поетичних 
текстах лише у випадку вживання вищого ступеню порівняння прикметників або прислівників, виключення становить 
найвищий ступінь порівняння прикметників. При об’єктивації найвищого ступеню порівняння прикметника або прислів-
ника у словесній послідовності поетичного рядка, реалізація художнього порівняння у поверхневій структурі речення 
редукується, позаяк об’єкт порівняння вербально не виражений, він присутній лише імпліцитно і за потреби може бути 
реконструйований адресатом, як от наприклад у фрагменті з поетичного тексту С. Глікман «What We Carry»: «And music 
– / dearest and lightest gift / to be let go.» (найдорожчий і найневагоміший подарунок з усіх).

У цьому випадку ми пропонуємо диференціювати розгорнуте та редуковане за своєю поверхневою структурою худож-
нє порівняння. Під розгорнутим художнім порівнянням, ми розуміємо художнє порівняння з вербалізованими суб’єктом 
порівняння, об’єктом порівняння, основою для порівняння, яка передає значення градуйованого ступеню інтенсивності 
ознаки, та сполучника than, що вводить порівняльний зворот. Слід звернути увагу на той факт, що при експлікації семан-
тичного значення нерівності основа для порівняння (tertium comparationis) входить у склад компаративної конструкції 
як домінуючий компонент. Об’єктом порівняння виступають предмети або явища, які мають спільну ознаку з суб’єктом 
порівняння або різні просторово-часові реалізації цього ж суб’єкта порівняння [3, с. 130–131; 7, с. 67]. Вербально об’єкт 
порівняння може бути виражений іменником («the rose / is such a common flower, more cliché / than symbol for love and the 
brevity / of pleasure» (M. di Michele «Poem Beginning With A Line By Roberto Juarroz»)), присвійним займенником («your 
luminescent torso carved / from less glancing thoughts than mine» (J. Barton «Mill Creek Reverdie»)), прикметником («It is more 
true than accurate and more accurate than true.» (R. Leckie «The Critique of Pure Reason»)) або субстантивованим прикмет-
ником («Again / I gain ground, / each print fainter than the last» (M.G.R. Hickman-Barr Cattle Egret)). 

У випадку редукованого художнього порівняння об’єктом порівняння виступають не конкретні предмети та явища, а 
узагальнені «норми», які є спільними для адресанта та адресата [3, с. 130–131], наприклад: «My friend had fondest greeting 
for the flower, / And gentlest love-speech ever poet framed; / … / The wind upon the hill hath sweetest hush; / The day is melting 
into tenderest flame;» (W. E. Marshall «Brookfield»). 

У порівняльних конструкціях редукованого типу основа для порівняння може бути виражена найвищим ступенем 
порівняння прикметника або прислівника у комплексі з прийменником of, in або за допомогою інших ідентифікуючих 
маркерів, що вказують на клас з якого було обрано об’єкт порівняння, наприклад: «Of all the lonely places in the world / this 
is the best» (L. Cohen «Police Gazette»), «Measure for Measure, the United Nations considers Canada to be the best country in 
which to live» (J.R. Colombo «Thoughts On Canada Prompted By The Titles Of The Plays Of William Shakespeare»). 

У процесі роботи над дослідженням нами була розроблена структурна класифікація порівняльних конструкцій зі зна-
ченням нерівності, до складу яких входять ступені порівняння прикметників або прислівників: 

1) повна порівняльна конструкція:
а) повна непоширена порівняльна конструкція, представлена порівняльним сполучником than та непоширеним 

об’єктом порівняння: «It was nothing, you said, just a silly crack, / it meant less than nothing» (E. Lau «Swimming Lessons»). 
Об’єкт порівняння може бути виражений непоширеною самостійною (іменник, субстантивований іменник) або службо-
вою (займенником) частиною мови;

б) повна поширена порівняльна конструкція:
– структурна комбінація порівняльного сполучника than та об’єкта порівняння, який вербалізується поширеною суб-

стантивною одиницею: «And one young maid, fairer than any spray / In perfect bloom» (G. Bartlett «Ballade of Tristram’s Last 
Harping»);

– структурна комбінація порівняльного сполучника than та об’єкта порівняння, який вербалізується предикативною 
одиницею: «Be more real than I have ever imagined.» (D. Seymour «The Photo Double»);

в) повна поширена порівняльна конструкція з заперечною часткою no: «Here’s the story: there’s no more truth in that 
story / than there is music in this poem.» (G. Bowering «VAN, CAN»);

г) повна поширена порівняльна конструкція, до складу якої входить один суб’єкт та декілька об’єктів порівняння, яку 
ми, слідом за Н.В. Яровою, диференціюємо як «складнеˮ порівняння [9, с.62]: «A voice calls from the rapids, / Deep, careless 
and free, / A voice that is larger than her life / Or than her death shall be.» (D. C. Scott «The Half-Breed Girl»). 

д) повна поширена порівняльна конструкція, яка експлікує порівняння ознак дій суб’єкта та об’єкта порівнян-
ня, які є взаємозалежними і змінюються прямо пропорційно [2, с. 338], тому ми пропонуємо його диференціювати як 
«взаємозалежнеˮ або «пропорційне» порівняння, наприклад: «The more they eat, the hungrier they grow.» (L. Saint-Martin 
«Quatre fruits/Four fruits»);

2) редукована порівняльна конструкція, у поверхневій структурі якої об’єкт порівняння не експлікований: «such 
arrows / I might have aimed to more useless import» (J. Barton «Mill Creek Reverdie»), «It must be good and more than good» 
(G. F. Cameron «An Answer»);

3) порівняльна конструкція з модальним дієсловом would та порівняльним сполучником than зі значенням нерівності: 
«He would rather bleat and squeal / than be a vessel, / … / He would sooner bite into tin foil / than be one of them» (R. Charach 
«The Specter: 5 Poems»). Значення порівняння, в результаті якого встановлюється відношення нерівності, підсилюється 
вживанням прислівника rather. 

Існує ряд предикативних одиниць, які мають у своєму значенні семи «нерівності», «відмінності» та «протиставлен-
ня». До таких одиниць ми відносимо мовні знаки compare, differ, contrast та їх похідні, наприклад: «And there is nothing 
compared to this: lying awake under the truth of you, the wide eyed sleeplessness of lost dreams.» (J. Battson «A Goodbye Poem»). 
Мовні знаки з компаративним значенням функціонують у реченнях, у яких експлікується порівняння суб’єкта та об’єкта 
порівняння за певною ознакою. Кількість таких прикладів налічує 17 випадків вживання, що становить 3% від загальної 
кількості прикладів художнього порівняння, що входять до мікрополя нерівності.

Разом з номінативними та предикативними мовними знаками, компаративним значенням наділені й прислівники, 
функціонуючи у мовленнєвому середовищі у структурному альянсі з прикметниками у позитивному ступені, вони інтен-
сифікують їх значення та ідентифікують ступінь вираженості ознаки, за якою суб’єкт порівняння вирізняється на тлі су-
купності інших предметів. У науковій літературі ці прислівники визначаються як інтенсифікатори [7, с. 95]. Прислівники-
інтенсифікатори належать до навколоядерної зони мікрополя нерівності і складають 14,66% (83 приклади) від загальної 
кількості конституентів мікрополя.
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Слідом за А. В. Ніколаєвою [7, с. 97], ми виділяємо три групи прислівників-інтенсифікаторів, які створюють високий 
ступінь вираженості ознаки або ефект нарощування інтенсивності ознаки. До першої групи належать прислівники, які 
вказують на максимальний ступінь інтенсивності ознаки у порівняні з загальноприйнятою нормою. До цієї групи на-
лежать такі прислівники: absolutely, utterly, perfectly, extremely, completely і т. ін. У випадку вживання цих прислівників у 
синтагматичній послідовності художнього порівняння створюється ореол унікальності та виключності суб’єкта порівнян-
ня, наприклад: «Only the men / He called not, seeing them evil utterly.» (Ch. G. D. Roberts «The Departing of Gluskâp»).

Прислівники типу very, too, pretty належать до другої групи і підкреслюють високий ступінь інтенсивності ознаки, але 
не максимальний, як у випадку з вищезазначеними прислівниками-інтенсифікаторами, наприклад: «And thus the plump 
and happy Child, her Belly full of food, / Drowsy with Sunset Porridge smiled, ‒ the World was pretty good.» (S. Leacock «Oh!  
Mr. Malthus! The Hickonomics of Hearth and Heart»).

Особливістю прислівників, які належать до третьої групи, є їх властивість створювати «загальний ефект збільшення» 
[7, с. 97]. До списку цієї групи інтенсифікаторів належать rather, so, quite, even, really, наприклад: «I love old earth! Why 
should I lift my wings, / My misty wings, so high above her breast» (I. V. Crawford «Said the West Wind»).

До периферії мікрополя нерівності належать синтаксичні мовні засоби, які експлікують значення порівняння, їх відсо-
ткова частка складає 5,47% або 31 приклад. («Not plants at all they seemed to me, / But rather some spare company / Of hermit 
folk», (A. Lampman «In November (2)»).

Стилістична маркованість порівняльних конструкцій з прислівниками-інтенсифікаторами в їх складі, посилюється 
конвергенцією останніх, наприклад: «And a strange peace gathered about my soul and shone, / As I sat reflecting there, / In a 
world so mystically fair, / So deathly silent – I so utterly alone.» (A. Lampman «Winter-Solitude»).

Отже, мікрополе нерівності представляє собою складну систему різнорівневих мовних засобів, які здатні виражати 
значення нерівності експліцитно або імпліцитно у межах синтагматичної послідовності художнього порівняння. 

Перспективу подальших наукових розвідок вбачаємо у поглибленому вивченні інтеракції мікрополя нерівності і мі-
крополя рівності у межах функціонально-семантичного поля порівняння.
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ТРАВМАТИЧНА ПАМ’ЯТЬ КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ ЛІТЕРАТУРНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ 

У статті проаналізовано специфіку посттоталітарної пам’яті, репрезентованої як соціальний феномен у лі-
тературі. Авторка звертає увагу на процес трансформації явища, що зазнало впливу історичних подій та набуло 
особливого статусу у постколоніальній свідомості світового соціуму. Важливого значення набуває травматична 
пам’ять у літературі українській, що радикально видозмінює культуротворчі тенденції нашого часу.

Ключові слова: література, культурна пам’ять, травма, постколоніалізм, посттоталітарна свідомість.

THE CULTURAL TRAUMATIC MEMORy AND IT’S LITERATURE REPRESENTATION
In the article there is analyzed the specific of the post-totalitarian memory which is represented as a social phenomena 

in the literature. The interest to the past becomes very popular and widespread in the world humanitarian science. The main 
problem of such kind of researches is the influence of the historical traumatic events to the behavior of the modern society and 
culture, especially after the crash of the Soviet Union. Such kinds of researches are based on the problems of Second World 
War, Holocaust, Soviet repressions etc.

Key words: literature, cultural memory, trauma, trauma, post-colonialism, post-totalitarian consciousness.

ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КУЛЬТУЫ И ЕЕ ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
В статье проанализировано специфику посттоталитарной памяти, репрезентированной как социальной фе-

номен в литературе. Автор обращает внимание на процесс трансформации явления, которое попало под влияние 
исторических происшествий и приобрело особенной статус в постколониальном сознании мирового общества. 
Важное значения приобретает также травматическая память в отечественной литературе, что радикально пре-
образовывает культуротворческие тенденции нашего времени.

Ключевые слова: литература, культурная память, травма, постколониализм, посттоталитарное сознание.
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Дослідження пам’яті не лише як психологічного, а передусім як соціального феномена має тривалу традицію, що 
утвердилася в працях П’єра Жане, Зиґмунда Фройда, Моріса Хальбвакса. Історичні катаклізми, що супроводжували май-
же весь період першої половини ХХ століття стали причиною радикального переосмислення ролі і значення пам’яті, осно-
ваної на травматичному досвіді. Про це йдеться у дослідженнях П’єра Нора, Поля Рикера, Ханни Арендт, Жана Ліотара. 
Нових інтерпретації явище набуває у наукових студіях 1990-х-2000-х, що можемо зауважити у працях Яна та Аляйди 
Ассманів, Александра Еткінда, Кейті Карут, Астрид Ерл, Ришарда Нича. Основне спрямування memory studies полягало 
у вивченні травматичного досвіду Голокосту, жертви якого отримали право на визнання вже після закінчення Другої 
світової війни, що репрезентують дослідження Джорджіо Аґамбена, Маріанни Гірш, Анни Латохи, Александри Щепан, 
Роми Сендики та ін. Все більшої наукової зацікавленості набувають пострадянські культури, що в спадок отримали до-
свід тривалої тоталітарної експансії. Активно впроваджувані у гуманітарний науковий дискурс поняття пам’яті, травми, 
культурної амнезії апелювали до інтерпретації минулого не з позиції фіксації та опису історичних подій, а з точки зору 
їхнього впливу на особистість. Тобто, важливими на цьому етапі виявилися психологічний і антропологічний чинники. 

Літературна версія дискурсу пам’яті свого розвитку набула у контексті постколоніальних студій, що у світовому гу-
манітарному просторі значно активізувалися після розпаду Радянського Союзу, тобто вже наприкінці 1980-х років. Тема 
західного колоніалізму, що докладно репрезентована у працях Едварда Саїда, Гомо Бгабги, Ґаятрі Чакраворті Співак та 
ін. порушувала проблеми травматичного досвіду колонізованих народів, одначе ішлося передусім не про травматичну 
пам’ять як таку, а радше про культурні та соціальні наслідки колонізаційної політики, які проявляються у посттравматич-
ному синдромі культури. Натомість у контексті memory studies пам’ять стає як об’єктом, так і власне методом осягнення 
травми минулого та її безпосереднього впливу на культурну особистість і на ціле суспільство. Література ж як культурний 
продукт стає віддзеркаленням суспільної поведінки, а також у багатьох випадках цінним джерелом, конче необхідним 
для заповнення мапи минулого, особливо після надмір травматичного і досі до кінця не освоєного наукою ХХ століття.

Пояснення значення та функції художніх текстів у культурі впродовж тривалого часу зазнавало численних інтер-
претаційних варіацій, починаючи від мімезису, аж до створення альтернативної дійсності. Одначе це не впливало на той 
факт, що за будь-яких епох з їх філософськими, соціальними чи політичними преференціями література була мистецькою 
рефлексією минулого та, іноді, навіть проекцією часу майбутнього. За Ельжбетою Кононьчук літературна творчість може 
бути і «формою впорядкування світу», і вираженням потреби людського самоутвердження та віднайдення ідентичності. 
Умовою відшукування тожсамості є пам’ять, що сприяє подоланню відстані між «тепер» і «колись» [7 с. 15]. 

Культурне значення пам’яті у творах мистецтва, зокрема у літературних текстах, проявляється щонайменше у двох 
варіантах. По-перше, будь яка інтерпретація минулого як факту пам’яті (колективної чи індивідуальної – не настільки 
важливо) є процесом відсування завіси, декодування прихованих чи незнаних досі смислів, донесення свідчень, знанням. 
По-друге, літературна інтерпретація пам’яті впливає на суспільну думку, на ставлення соціуму до тої чи іншої проблеми, 
порушеної у художньому творі. Так, А. Ерлл вважає, що літературні твори та художні фільми мають здатність формувати 
колективне уявлення про минуле. І хоча «історична точність не є ключовою у зорієнтованих на проблему пам’яті романах 
і фільмах, вона замінюється намаганням втолити запити публіки так званими «автентичністю» і «правдоподібністю», такі 
твори формують образ минулого, що резонує із культурною пам’яттю [3, с. 15]. 

Так, починаючи із 1990-х років у дослідницькій риториці пам’яті поруч із травмою Голокосту появляються теми 
сиберіади (масових ув’язнень люду у радянських концтаборах), радянського геноциду окремих націй (український Голо-
домор), етнічних груп (примусове виселення русинів, кримських татар), лінгвоциду, репресій тощо. Важливим є також 
той факт, що студії над культурною пам’яттю в Європі розпочалися значною мірою над літературою еміграційною, яка 
після численних заборон саме на початку 90-х врешті мала змогу повернути донедавна закритим культурам національ-
ним бодай частину пам’яті, втраченої в результаті дії репресивної машини тоталітарного радянського режиму. Одначе 
у такому випадку ішлося не так про з’ясування національних специфік втраченого минулого, як викриття суті травми, 
основаної на злочинах супроти людини загалом. Так, на думку Анни Латохи, свідомість тих, хто досвідчив тоталітар-
них репресій виростає понад однонаціонаціональне бачення історії і культури. Переживши ув’язнення, втрати близьких, 
рідних, вимушену еміграцію безпосередні носії травми стають обличчям епохи і безмовним голосом пам’яті, який має 
зазвучати. Світоглядна гібридність якої набувають, наприклад ті, хто змушений був емігрувати, з точки зору Латохи, 
виникає на ґрунті розщеплення ідентичності і конфронтації досвіду з років проведених на батьківщині і власне досвіду, 
набутого в краях, що стали новими батьківщинами, чи просто відіграли роль спокійної пристані [9, c. 198]. Саме тому й 
«Інший світ» (1951) Ґустава Герлінга-Ґрудзінського, і «Дими над Біркенау» (1945) Северини Шмаглєвської і «Архіпелаг 
ГУЛАГ» (1973) Александра Солдженіцина, і «Колимські оповідання» (1966-1967) Варлама Шаламова опубліковані поза 
межами батьківщини та повернені до свого читача вже наприкінці 1980 – на початку 1990 – це не лише свідчення кривди 
євреїв, поляків, росіян, українців та ін. – це передусім хроніка злочинів супроти людства і людяності з боку тоталітарних 
режимів. Це також детальна геокультурна карта пам’яті травми, що укладалася гарячими слідами і свіжими спогадами 
тих, хто її досвідчив. Так, Дорота Колодзєйчик вважає, що глобальна практика пам’яті повинна стати діалоговою ареною, 
на якій би відбувалися динамічні транскультурні злиття локальних пам’ятей у багатоголосому і різновекторному процесі 
відшукування втрат, яких людство зазнало у травмах історії [6, c. 287]. 

Як зауважує Моніка Вольтінг, «процеси, події і спогади, які продовж тривалого історичного часу замовчувались, від-
кидались, були забраковані чи незавершені, саме за допомогою літератури і фільму перейшли із пам’яті накопичувальної 
в пам’ять функціональну, тобто до живої свідомості» [11, с. 107]. Саме функціональна пам’ять, на думку Ассман є «такою, 
що породжує смисл і орієнтована на майбутнє» [1, c. 13], а тому літературні тексти, які є своєрідними медіумами поміж 
досвідченим минулим та його пам’ятанням сьогодні стають ретранслятором пам’яті. 

Важливим є той факт, що літературна версія реінкарнації пам’яті відкриває не лише знання, а й стає суспільною 
терапією, можливістю подолання досвідченої травми в результаті її «пропрацювання» проговорення, успішність чого 
доводять психоаналітичні теорії, сягаючи тривалої традиції. Апелюючи до вже згадуваного П. Рикера, можемо говорити 
про принципову близькість поміж літературою, як продуктом уяви та власне пам’яттю. Так, на думку вченого, спільною 
ознакою уяви і пам’яті є передусім присутність неприсутнього. Одначе, саме за допомогою літератури, якої основним 
озброєнням є власне уява, випадає можливість повернення неприсутнього, його втілення у образі, ідеї, проблемі, куль-
турному коді, актуалізацію його у культурній свідомості сучасного реципієнта таким чином, аби пролити світло на ви-
тіснене минуле та його безперечний вплив на теперішнє. Рената Лахман зауважує, що художній текст варто розглядати у 
подвійній перспективі: як дію пам’яті і як її нову інтерпретацію, за допомогою якої кожен новий твір входить у простір 
пам’яті. Вчена доходить висновку, що саме «література є пам’яттю культури, однак не як пристрій запису, а як втілення 
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меморіастичного процесу до якого належать культурні знання, а також усі тексти, які продукує культура, і з яких вона 
складається» [8, c. 301].

Отож більшість учених сходяться на тому, що особливий інтерес до ревізії та інтерпретації пам’яті літературою ви-
никає на початку 1990-х, коли більшість європейських культур остаточно позбулися тоталітарної залежності та вивільни-
лися з-під ідеологічного комуністичного пресу. Другим вектором ревізії недавньої пам’яті стали події актуальні, а саме 
суспільне сприйняття пострадянських реалій, деколонізаційні процеси, прощання з імперією, відкриття та «перетравлен-
ня» наслідків її тривалої експансивної політики. Література, що включалася в цей дискурс, виразно боронилася від усві-
домлення досвідченої травми, намагаючись, з одного боку, відшукати в глибшій історії ті моменти, які сприяли б само-
утвердженню та відродженню національної тожсамості. Однак це не зовсім вдавалося, оскільки психологічна специфіка 
витіснення травматичного досвіду та його заміщення досвідом героїчним (чи хоча б менш травматичним) породжувала 
культурну апатію та відсутність мотивації до самоутвердження. Поза тим, на думку Д. Колодзєйчик, позбутися колоні-
альної пам’яті неможливо без її пропрацювання. «Повернення до коріння, до до колоніальної автентичності неможливо, 
бо доколоніальної пам’яті не існує» [6, с. 278], вона або витіснена, або кардинально деформована в результаті впливу 
колоніальної політики. З іншого боку, безпрецедентним об’єктом дослідження memory studies стають художні твори що 
перебирають на себе культурну місію прощання з імперією, дискримінацію її міфів, творених десятиліттями і основаних 
на штучних ідеологічних схемах та моделях.

Саме література початку 1990-х в умовах «кінця історії» (за Ф. Фукуямою) значною мірою засвідчила спроби молодих 
авторів розпрощатися із минулим, показавши його абсурдність. Ставлення молодого покоління до минулого Вольтер Бенн 
Міхаельс інтерпретує таким чином, що коли у 1989 році в Москві скінчилася історія, змінюється не тільки геополітична 
карта Європи, а і філософічний вимір світу, котрий має або «розпочатись заново, або остаточно змінити напрямок розви-
тку цивілізації» [10, с. 33]. Марія Яніон у зміст своєї постколоніальної концепції кінця історії, вкладає аспект звільнення, 
а не завершення. На думку дослідниці, держави Центрально-Східної Європи звільнилися з-під замка для того, аби мати 
змогу відкритися через вивільнення з усіх нав’язаних систем і доктрин [5, с. 31]. Із такими переконаннями входять у не-
залежність і представники молодої української інтелігенції, презентуючи апокаліптичну візію часу і країни, що зникає 
на очах (у «Московіаді» Ю. Андруховича), або демонструючи інтенції культурного місіонера, що завданням своїм має 
відкрити західному світові Україну, як державу зі своїм, хай і скаліченим, минулим, переконуючи, що «it is not Russia» 
(у «Польових дослідженнях з українського сексу» О. Забужко). Тамара Гундорова, зауважує, що «посттоталітарна свідо-
мість виростає на ґрунті розвінчування офіційної правди» [2, с. 177]. Відмінність посттоталітарного мислення української 
інтелігенції у 1990-х роках від такого ж на Заході полягало у тому, що, утвердившись на готових соцреалістичних штам-
пах, котрі породжували стереотипне й упереджене ставлення до культури демократичного Заходу, вона не готова була 
запропонувати нових моделей інтерпретації власного минулого. А відтак існуючі білі плями національної пам’яті стали 
ще виразнішими, ідентичність же вчергове опинилася під загрозою. 

Українське пострадянське суспільство починає активно шукати шляхи моделювання культурного простору, трактую-
чи своє відношення до минулого досить вибірково. До уваги здебільшого беруться героїчні сторінки історії, що апелюють 
до існування власної державності. Недавнє ж минуле і надалі залишається занадто болючим, аби бути проговореним. З 
одного боку, такий підхід можна виправдати страхом повторного переживання травм, досвідчених в результаті колоні-
альної політики тоталітарного режиму СРСР, з іншого – давалася взнаки десятиліттями переписувана та змінена історія. 
Ще однією причиною є той факт, що шлях до відродження національної культури та ідентичності українська інтелігенція, 
особливо її представники, що належали до старшого покоління, вбачали у реінкарнації саме тої історії, яка репрезентувала 
міць і силу українців, їхні здобутки, а не втрати.

 Зовсім інше ставлення до минулого як власне травматичної пам’яті засвідчує література початку нового тисячоліт-
тя. Передумовами цього були як суспільно-політичні зміни (чергова загроза втрати свободи слова, активна русифікація 
різних сфер суспільно-культурного життя, протестні акції, Помаранчева революція 2004-го), так і власне хронологічний 
перелом. Це призвело до переоцінки цінностей та зміни світогляду молодого покоління. Загрозою втрати культурної 
пам’яті на цьому етапі є фізичний відхід тих, хто були безпосередніми учасниками травматичних подій. У цьому ви-
падку постпам’ять нащадків може стати надто неповною, позбавивши їх можливості остаточного подолання культурної 
амнезії. Важливим є той факт, що впродовж двох десятків років, розмежованих зміною століть, спостерігаємо радикальне 
перетворення культурної свідомості одного і того ж літературного покоління. Так, наприклад, Оксана Забужко від еман-
сипаційного характеру «Польових досліджень…» (1996), в яких головну героїню переслідує нав’язлива думка вирватись, 
розпрощатися із минулим, еволюціонує до спроб реінкарнації минулого та виявлення його впливу на сьогодення у «Музеї 
покинутих секретів» (2009). Свої порахунки із травмою Другої світової війни зводять герої творів Володимира Лиса «Сто-
ліття Якова» (2010) та «Соло для Соломії» (2013). Актуальності набуває досі дискусійна тема національної-визвольної 
боротьби як у «Музеї…» Забужко, так і у «Чорному вороні» Василя Шкляра. Особливістю літератури 2000-х є зміна прі-
оритетів, що полягає у зміщенні культурних акцентів. Головною темою сучасного роману стає історія особистості. Події 
ж переміщуються до провінції, голос якої був досі неактуальним, хоча саме там – основний архів травматичної пам’яті. 
Для індивіда початку нового тисячоліття, як зауважила Ганна Ґоск, «зустріч з історією – це зустріч з Іншим, завдяки якому 
помітною стає зміна» [4, с. 202]. Саме тому акцентування уваги на найбільш травматичних для українського суспільства 
подіях минулого століття стає домінуючим в художній літературі ХХІ століття. 

Таким чином, літературна версія відродження національної пам’яті стає чи не наймасштабнішим проектом вітчиз-
няної культури періоду незалежності. Особливої ваги у процесі відродження національної ідентичності та утвердженні 
цінностей нового часу набуває ревізія травматичного досвіду, що десятиліттями чекав свого виявлення і подолання. Окрім 
того, переосмислення тоталітарного минулого та вписування його у контекст національної пам’яті та історії як остаточно 
пройденого етапу відкриває неодмінну перспективу входження національної культури у світовий постколоніальний куль-
турний дискурс.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ОЦІННИХ ФОРМ ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ ПРЕФІКСОМ ПРЕ-: 
ВІДОБРАЖЕННЯ АКСІОЛОГІЧНИХ СМИСЛІВ 

У статті розглянуто особливості функціонування оцінних форм прикметників української мови із префіксом 
пре- в різних видах дискурсу. 

Ключові слова: префікс, дискурс, прагматичний заряд, оцінна форма, прикметник української мови.

fuNctiONiNg Of the eValuatiVe fOrMS Of the adJectiVeS With the prefix pre-: diSplay 
Of the axiOlOgical MeaNiNgS

The article describes features of functioning of the evaluative forms of adjectives of Ukrainian language with prefix pre- in 
different types of discourse. The purpose of the article is to describe the functioning of the evaluative forms of adjectives with 
the prefix pre-, analyze peculiarities of the expression with their help a number of pragmatic values. Potential abilities of the 
prefix pre- for the combination with the basics of the vast majority of quality and sometimes relative adjectives and ability of 
these derivatives to transfer not only quantitative gradation of characteristics of the object, but also to actualize connotative 
and axiological component in the structure of lexeme are considered. Also cases of the modification of the meaning of adjec-
tives, naming colours with prefix pre- are considered. Modification of the quantitative expression of characteristics of the 
object by such adjective leads to its increase and introduces such words to a functional-semantic field of intensity. The usage 
of the prefix pre- in the religious discourse, in colloquial speech and in the language of journalism is also regarded in the 
article. Pragmatic potential, primarily axiological one of such forms is analyzed. It is stated that a large number of uncodified 
by dictionaries author’s adjectives with prefix pre- makes it possible to conclude that certain word-formation trends have ap-
peared at the modern state of development of the Ukrainian language.

Key words: prefix, discourse, pragmatic potential, evaluative form, adjective of the Ukrainian language.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ФОРМ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С ПРЕФИКСОМ ПРЕ-: ОТОБРА-
ЖЕНИЕ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ СМЫСЛОВ

В статье рассмотрены особенности функционирования оценочных форм прилагательных украинского языка с 
префиксом пре- в разных видах дискурса. 

Ключевые слова: префикс, дискурс, прагматический заряд, оценочная форма, прилагательное украинского языка.

Мовні засоби вираження оцінки здавна привертають увагу вчених. Їх систематизація в українській мові дала змогу на-
дати оцінці статус лінгвістичної категорії, що виражається одиницями всіх мовних рівнів. Лінгвістичні дослідження другої 
половини ХХ – початку ХХІ ст. (праці Н. Арутюнової, Ф. Бацевича, О. Бондарка, О. Вольф, А. Загнітка, Т. Космеди, О. 
Ремчукової, О. Халіман, Л. Щерби та ін.) скеровані на функціональне вивчення категорії оцінки в аспекті тлумачення законо-
мірностей уживання мовних одиниць відповідно до цілей мовця. Оцінка у названих дослідженнях характеризується як праг-
матична, дискурсивно зорієнтована категорія, а оцінні засоби – як носії прагматичного значення в комунікативному процесі.

Антропоцентричний напрям сучасних лінгвістичних досліджень та відсутність завершеної репрезентації категорії 
оцінки викликає необхідність продовження розробки пов’язаних з нею проблем. Майже не вивченою проблемою у праг-
малінгвістичному аспекті є природа значення оцінки, що виражається словами різних частин мови, а також функції гра-
матичних одиниць як засобів вираження оцінних значень з урахуванням їх прагматичних характеристик. Саме ці чинники 
зумовлюють актуальність дослідження.

На думку Ш. Баллі, усі категорії оцінних слів походять від прикметника [1, с. 271]. Дослідники також зауважують, 
що оцінність «є первинною семіологічною функцією прикметника як частини мови, що відрізняє прикметник від інших 
частин мови» [8, с. 275]. Хоча ад’єктив посідає центральне місце в системі засобів вираження оцінки, оцінна семантика 
прикметників належить до маловивченого аспекту аксіологічних досліджень.

Мета цієї наукової розвідки – описати функціонування оцінних форм прикметників із префіксом пре-, проаналізувати 
особливості вираження ними низки прагматичних значень. Базою дослідження стали теоретичні праці М. Іщук, Т. Косме-
ди, Л. Семененко та ін., а також академічні граматики української мови. 

Розглянемо функціонування ад’єктивних лексем із семантикою надмірної кількості / інтенсивності ознаки, що вно-
сить у структуру значення прикметників префікс пре-, який актуалізує саме ці семи / грамеми. Власне прикметниковий 
префікс-модифікатор пре- – носій граматичного значення високого ступеня вияву кількісної ознаки, «у парадигму пре-
фіксальних значень надмірної ознаки він входить як початковий компонент її кількісної градації» [2, с. 116]. Значення 
похідних із названим префіксом дорівнює значенню словосполучень прислівників дуже і надзвичайно з мотивувальним 
прикметником, напр.: пребагатий – «дуже багатий», прекумедний – «дуже кумедний», предовженний – «надзвичайно 
довгий» тощо. 
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Прикметники з префіксом пре- розподіляються між двома словотвірними підтипами: 1) деривати, що позначають ви-
сокий ступінь вияву ознаки, названої мотивуючим прикметником, та емоційно-експресивну оцінку якості (позитивну чи 
негативну), напр.: превеликий – «дуже великий», препоганий – «дуже поганий» та ін. За цим підтипом утворено більшість 
прикметників із префіксом пре-; 2) деривати, що позначають надзвичайно високий ступінь вияву ознаки, названої словом, 
що мотивує безпосередньо прикметник, та емоційно-експресивну оцінку якості (позитивну чи негативну), напр.: престра-
шенний – «надзвичайно страшний», предовжезний – «надзвичайно довгий» і под. Ця словотвірна модель характеризується 
низькою продуктивністю, що пояснюється обмеженнями словотвірного характеру – на посилений вияв ознаки вказують 
суфікси -енн-, -езн-.

За спостереженням М. Іщук [3, с. 190–195], в одинадцятитомному Словнику української мови (1970-1980 рр.) заре-
єстровано понад 70 дериватів-ад’єктивів із префіксом пре-, причому 33 лексеми цей словник фіксує вперше (пребідний, 
прегіркий, предобрий, предорогий, прелютий, препаршивий, преповажний, пречорний тощо). На матеріалі художнього 
мовлення зазначена дослідниця зібрала ще 39 лексем з означеним префіксом, не зафіксованих словниками, але вживаних 
у мові художніх творів: пребезумний, преблагий, прескорбний, пречестний (Т. Шевченко); преважний (М. Рильський); 
превеличенний, прелінивий, препростий, прерозумний, пресухий, прехудий, престрашенний (Г. Ф. Квітка-Основ’яненко); 
превічний, прежовтий, презолотий, прекислий, прекучерявий, пресиній, пречуткий (Ю. Яновський); прегордий, пренаївний 
(І. Драч); предавній (Ю. Смолич); презлючий (О. Іваненко); прекислючий (Л. Глібов). Велику кількість нових ад’єктивів 
із префіксом пре- фіксують і сучасні словники, зокрема «Великий тлумачний словник сучасної української мови» (2002 
р.), порівн.: прешкетний (В. Бобинський); пренепокірний, пренепорочний (І. Багряний); прехимерний, преглибокий (С. Чар-
нецький); преголубий (Б. Лепкий); пребілий, пресиній (В. Коротич); преміцний (В. Ткаченко); премоторошний (В. Скура-
тівський); презухвалий (Ю. Андрухович); прегрішний (Г. Зленко); прегрішенний (Н. Чамплай). Наведені дані дають мож-
ливість схарактеризувати префікс пре- як такий, що відзначається високою словотвірною продуктивністю, особливо в 
художньому мовленні. 

Сучасні дослідники (К. Городенська, О. Семененко, М. Іщук) погоджуються з тим, що використання префікса-інтен-
сифікатора пре- в поетичному мовленні вносить у структуру значення прикметників квант оцінності й експресивності, 
адже прагматична функція слів вивляється найповніше саме в мові художньої літератури [Див. 5, с. 178]. 

На думку Л. Семененко, коли експонент граматичного значення великої кількості ознаки пре- оказіонально додається 
до стійкого термінологізованого словосполучення чи словосполучення, що наближається до таких одиниць, – виникає 
розмаїття експресивно й емоційно забарвлених ефектів, наприклад, в інноваційному слововжитку можуть бути коното-
вані іронія, сарказм [6, с. 102]. Такі слововживання супроводжуються й експресією сприйняття маркованого комплексу. 
Названа дослідниця аналізує один із віршів-памфлетів М. Стрельбицького, що має назву «Превелика політика: чорнова 
робота» [7]. Автор іронічно перераховує дрібні справи президента Валуєвського мовного простору, використовуючи 
усталене словосполучення велика політика. Розбіжність між модифікованою назвою – превелика політика і суттю описа-
них реальних учинків призводить до розвитку в маркованому словосполученні контекстуальної енантіосемії – поляpизацiї 
значень у слові. Отже, залежно від комунікативного наміру автор художнього твору здійснює добір мовних засобів, їх 
аплікацію, що сприяє створенню конкретної (запланованої) прагматичної ситуації.

У поетичному мовленні потенційні можливості префікса пре- до сполучення з основами переважної більшості якіс-
них, а іноді й відносних прикметників і здатність таких дериватів до передачі не тільки кількісної градації вияву ознаки, а 
й до актуалізації конотативно-аксіологічного компонента в структурі значення лексеми виявляються досить послідовно, 
порівн.: Чи так тебе, / Душе, кайданить крутія/ Крута мого життя/ І хист мій преубогий (І. Драч «Чорнобильська ма-
донна»); Порожнє слово крил не знає?/ Під ноги пада камінцем./ Воно завжди уб’є наснагу/ З пребайдужісіньким лицем 
(А. Глущак «Порожнє слово»); Преловкі потішники темного люду, / плетуть словеса непотрібні повсюди, / речуть на 
великдень – горласті і хтиві – / під вікнами вірші свої нечестиві. (В. Базилевський «Мандрівні дяки») [цит. за: 6, с. 101].

Ще однією особливістю вживання префікса пре- є модифікація ним значення кольоративів, що призводить до модифі-
кації кількісного вияву ознаки, вираженої прикметником у бік її збільшення і вводить означені одиниці до функціональ-
но-семантичного поля інтенсивності ознаки, порівн.: Поетів не тривожить хмарний став – / Вже є супутник знаком 
висоти./ Блакитний безмір неба скуштував/ Ракетні та бензинові хвости./ Над вибухи та шлейфи літунів/ Хлюпочеться 
пресиній хмарний став;/ В нім потонуло сто мільйонів днів / І розчинилось десять тисяч слав (В. Коротич «Осінь»); А 
мої/ Білі, білі/ Вибілені/ Біллю букви – / Немов – / Ті голуби/ пребілі – /я зерном/ істини /розсію –/ по ріднім /грунті/ добром/ 
надії... (Д. Рихтицька «Храм мистецтва»); Діти малюють яскравими фарбами:/ червоною-пречервоною,/ яро-зеленою,/ 
буйно-оранжевою... (В. Коломієць) [цит. за: 6, с. 104]. Вочевидь, у поетичному мовленні використання авторами здатності 
маркованих словоформ із префіксом пре- до зміни структури означуваного в бік активізації потенційних, імпліцитних, 
периферійних сем надає можливості використовувати ці знаки відповідно до їх творчих задумів для більш точного відо-
браження їхнього суб’єктивного ставлення до довкілля. Наведені ад’єктиви ще не кодифіковані сучасними словниками, 
проте їх широке використання в художньому мовленні репрезентує своєрідну систему свідомого впливу на мову і виражає 
підсвідомі оцінки, а це загалом відображає мовні закономірності і суспільні мовні ідеали, що й визначає утвердження і 
стильової, і літературної норми сучасної української літературної мови та веде до того, що стилістичні механізми стають 
основою аксіологічної наповнюваності мовлення. 

Використання оцінних прикметників із префіксом пре- (пресвятий, пречистий, пренепорочний, преподобний, преосвя-
щенний, превелебний) у сполученні з іменниками Бог, Богородиця, Діва, отець, мученик та ін. є прикметною особливістю 
релігійного стилю української мови, порівн.: Так проходить земна слава (Слава є елементом інтронізації (возведення у 
сан) Папи Римського, для якого є нагадуванням, що навіть Пресвятіший Отець теж є смертним. [http://uk.wikiquote.
org/wiki/Латинські_вирази]; Пречистий пренепорочний всесвятий великомученик Тарас дивиться на тебе.... [http://
inciklopedia.org/wiki/Українська_Церква_Батька_Тараса]; Діва сьогодні Того народжує, Хто превищий усього сущого, 
і земля печеру Неприступному приносить; янголи з пастухами славословлять, волхви ж із Зорею мандрують; нас бо 
ради народилося Дитя, котре є превічний Бог [http://www.silskivisti.kiev.ua/18895/print.php?n=16070]; Святіший, препо-
добніший і преблаженний патріарше преосвященних держав Московських і всеї Росії, пастирю мій! [http://library.ivfr.
net/2008/01/19/page,5.html]. 

У релігійному дискурсі використання оцінних ад’єктивів із префіксом пре- здійснюється в більшості випадків для 
найвищої позитивної оцінки ознак, пов’язаних із макроконцептом «Бог» та його експлікаціями, до яких відносяться всі 
найменування Богородиці як матері Ісуса Христа, а також представників духовенства.
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У розмовному мовленні та публіцистиці оцінні форми прикметників із префіксом пре- часто вживаються для виражен-
ня негативного або позитивного ставлення до певних предметів або явищ. Широко вживаними у цих стилях є ад’єктивні 
конструкції із префіксом пре- в другому повторюваному слові, порівн.: Коли я була зовсім малою, у нас був чудовий пре-
моторошний дім [http://bugalo.livejournal.com/3590.html]; Дивним чином я тоді примудрилася вступити в Могилянку, а 
з Франка мені спустя трі мєсяца прийшов лист, що, мовляв, вибачайте, любі друзі, ви не пройшли наш шалений-преша-
лений конкурс. [http://witch-leticia.livejournal.com/58224.html?thread=236144]; І знову – чорний-пречорний піар... Брудні 
технології проти напутнього дощу в день початку президентських виборів [http://umoloda.kiev.ua/number/216/115/7682/]; 
Ніііііііііііііі...колір саме такий... рожевий-прерожевий… Це не помилка [http://dozhdlivoe-leto.livejournal.com/42385.
html?thread=127377].

Отже, аналіз мовного матеріалу підтверджує думку про те, що емоційно-оцінні афікси мають широкі семантичні мож-
ливості і є засобами творення оцінних значень на словотвірному рівні, доповнюючи або абсолютно змінюючи оцінну 
семантику, виражену твірними основами, чи надаючи оцінності неоцінним словам, що дає змогу моделювати аксіологічну 
прагматику тексту (дискурсу) [Див. 5, с. 254–268]. 

Прикметниковий префікс пре- є важливим засобом творення мовних одиниць, що позначають високий ступінь якості. 
Відсутність обмежень структурного характеру, вільне поєднання префікса пре- з прикметниками різних лексико-грама-
тичних розрядів та наявність емоційно-суб’єктивного компонента в його складі дають можливість виражати відповідні 
градаційні ознаки, бути знаряддям утілення й репрезентації індивідуально-авторських характеристик у модифікованих 
ним прикметниках. В умовах контексту актуалізуються прикметникові опозиційні семи «позитивна оцінка» – «негативна 
оцінка», що відповідають певній комунікативній меті. І. Кононенко вважає, що вживання прикметників у переносному 
значенні для моделювання оцінного значення є досить поширеним явищем, що загалом відповідає прагматичній спрямо-
ваності оцінювання – вираженню ставлення до референта, що, як правило, супроводжується в мовленні емоційно-образ-
ними конотаціями [4, с. 21]. Користуючись оцінним потенціалом прикметників із префіксом пре-, мовець має змогу більш 
точно висловити своє негативне або позитивне ставлення до нього, підібрати влучне слово для його оцінки. Численність 
некодифікованих словниками авторських прикметників із префіксом пре- дає можливість зробити висновок про з’яву 
певних словотвірних тенденцій на сучасному етапі розвитку української мови. 

Репрезентоване дослідження не вичерпує всього кола питань, пов’язаних із використанням граматичних категорій 
прикметників як засобу виникнення прагматичної інформації. Недослідженими залишаються питання використання ін-
ших префіксів-модифікаторів, які виражають значення надмірної ознаки (префіксів над-, архі-, гіпер-, екстра-, супер-, 
ультра-, про-) для створення граматичного значення оцінки, що викликає необхідність подальших досліджень окресленої 
проблеми. 
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КІНОПЕРЕКЛАД: СПЕЦИФІКА ТА СРАТЕГІЇ

Стаття присвячена особливостям перекладу кіно та проблемам, з якими зіштовхуються перекладачі в процесі 
своєї діяльності. В роботі аналізуються особливості мови кіно та інші його характеристики, що мають безпосе-
редній вплив на роботу перекладача. Детально розглядаються основні підходи до перекладу кіносценаріїв – субти-
трування та дубляж, риси, характерні для них, технічні обмеження, що супроводжують кожен з цих підходів, та 
основні стратегії перекладу, які застосовуються при роботі із субтитрами та дубляжем.

Ключові слова: переклад кіносценаріїв, субтитри, дубляж, обмеження при перекладі, стратегії перекладу, синх-
ронізація.

filM traNSlatiON: characteriStic featureS aNd MaiN StrategieS
This article is a research investigating peculiarities and problematic issues of movie scripts translation. It investigates 

major factors that determine peculiar features of film translation, as well as specific conditions under which translator’s job is 
conducted; gives brief description of the features of film language and explains how they influence the process of translation. 

The article analyses two main approaches to movie-script translating – subtitling and dubbing. Author’s attention is paid 
to the most problematic issues of these two approaches, to their characteristic features, technical constraints that may occur 
in the process of translation (different types of limitations), and to the main techniques used by translators while dealing with 
subtitles and dubbing (different methods of simplification, synchronization and adjustment).

Key words: translation of film scripts, subtitles, dubbing, technical constraints, techniques of translation, synchronization.
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КИНОПЕРЕВОД: СПЕЦИФИКА И СТРАТЕГИИ
Статья посвящена особенностям перевода кино и проблемам, с которыми сталкиваются переводчики в процес-

се своей деятельности. В работе анализируются особенности языка кино и другие его характеристики, которые 
имеют непосредственное влияние на работу переводчика. В деталях рассматриваются основные подходы к пере-
воду киносценариев – субтитрование и дубляж, их характерные черты, технические ограничения, сопутствующие 
этим подходам, и основные стратегии перевода, используемые при работе с субтитрами и дублированием.

Ключевые слова: перевод киносценариев, субтитры, дубляж, ограничения при переводе, стратегии перевода, 
синхронизация.

В нашу еру глобалізації, налагодження тісних міжнародних зв’язків та активного ведення міжкультурного діалогу кіно 
стало чи не найвпливовішою формою мистецтва. Більше того, воно перетворилось на невід’ємну частину нашого повсяк-
денного життя, здатну не лише яскраво та реалістично відображати його реалії, але й чинити вплив на свою аудиторію: 
наша мова, наше сприйняття, а часом і цінності здатні змінюватись під впливом того, що ми постійно бачимо з екранів.

Кінематограф можна сміливо розглядати не лише як форму мистецтва, але й як новочасний метод комунікації, як 
спосіб народу заявити про себе, про свою культуру, свої особливості. Національні кіноіндустрії вміло користуються тим 
впливом, який фільми мають на суспільство: вони стали рупорами власних культур, відображенням національної свідо-
мості та колориту, які, дякуючи перекладу, є доступними та відкритими для кожного, хто прагне з ними ознайомитись. 
Проблеми відтворення такого роду текстів для іншомовної та іншокультурної аудиторії є на сьогоднішній день одними з 
найактуальніших проблем теорії та практики перекладу. І саме цим фактом визначається актуальність даного дослідження. 

«Globally, this is the age of mass communications, of multimedia experiences and a world where audiences demand the right 
to share the latest text, be it film, song, or book simultaneously across cultures», – стверджує С. Басснетт [1, с. 1]. І справді, у 
наш вік засобів масової інформації та мультимедійного досвіду людина жадає права ділитися та користуватися найостан-
нішими текстами, будь то фільм, пісня чи книжка. Тож і не дивно, що потреба у перекладі невпинно зростає, зокрема у 
перекладі кінострічок, як одного з найпопулярніших видів мистецтва сучасності. 

Звісно, переклад кіносценаріїв відноситься до художнього перекладу, проте він має свої унікальні особливості, які 
відрізняють його від, скажімо, перекладу художнього роману. Дякуючи глобалізації та зростаючій потребі у перекладі 
кінострічок зріс і інтерес науковців до цього питання. В нашій статті ми спробуємо підсумувати в чому ж полягають осо-
бливості перекладу кіносценаріїв, що відрізняє його від інших типів перекладу, які обмежуючі фактори можуть ставати на 
шляху перекладача та, зрештою, чи існують якість рамки, в межах яких повинен здійснюватись такий переклад.

Спершу, проаналізуємо особливості перекладу фільмів, пов’язані із особливостями самих кінострічок. Чи не най-
характернішою рисою кіно є його особлива мова. В широкому сенсі, мова фільму є способом спілкування режисера з його 
аудиторією. Вона складається з багатьох аспектів: місця дії, слів акторів, фонової музики, різноманітних звуків, візуаль-
них та звукових ефектів [4, с. 55]. У вузькому розумінні – це діалоги між героями кінострічки. 

На відміну від звичайного написаного тексту, фільм сприймається не лише візуально, але й на слух. Тож очевидною 
необхідністю для перекладача є вміння синхронізувати текст перекладу із тим, що відбувається на екрані. «Кінокадр є 
основним елементом мови фільму». «Проте… висловлювання, природно й беззаперечно, є складовою частиною реаль-
ності й відіграє надзвичайно важливу роль у досягненні реалізму…. По суті, висловлювання є компонентом візуальної 
картинки, а тому є залежним від зміни кадрів» [6, с. 149]. Це пояснює необхідність синхронізації висловлювання з часом 
та місцем дії, індивідуальністю персонажів, їхніми рухами, жестами, мімікою, паузами та порухами губ.

Якщо говорити про мову фільмів у вузькому сенсі, то в більшості випадків кінострічки характеризуються живою 
розмовною мовою. Вона динамічна, спонтанна та проста для розуміння, одним словом – максимально схожа на звичайні 
повсякденні діалоги. Дуже часто, для створення повноти образу персонажу актори говорять з акцентом, роблять помилки 
у своїх висловлюваннях, експериментують з інтонацією, наголосами та темпом мовлення. Звісно, все це повинно бути 
максимально збережене при перекладі та дубляжі. 

Швидкоплинність – інша характеристика кінострічки. Якщо при читанні книги завжди можна повернутися до попере-
дніх сторінок, ще раз перечитати те, що викликає нерозуміння, то при перегляді фільму все не так просто. Звісно, сидячи 
вдома ми завжди можемо натиснути кнопку «play back» та повторно переглянути незрозумілий для нас епізод, але що 
ж робити, якщо ми дивимось телебачення чи сидимо у кінозалі? Тому, ще одним завданням перекладача є необхідність 
забезпечити переклад, який а) за умови короткої тривалості кадру передавав би всю повноту закладеного в ньому повідо-
млення, б) був максимально легкий для сприйняття та засвоєння глядацькою аудиторією. 

Варто також зауважити, що сама процедура перекладу фільму буде дещо складнішою в порівнянні з традиційним 
перекладом письмового тексту. Загалом, процес перекладу має такий вигляд: Автор → Оригінал → Перекладач → Текст 
перекладу → Реципієнт. Якщо для перекладу фільму було використано, скажімо, дубляж, то процес набуває таких форм: 
Автор сценарію → Оригінал → Перекладач → Перекладений текст сценарію → Режисер дубляжу (актори дубляжу) → 
Дубльований сценарій → Глядацька аудиторія [2, с. 72]. 

Власне сценарист (автор) – це людина, про яку ніхто ніколи не згадує; мало хто при перекладі звертає увагу на його 
особистий стиль, як це прийнято робити при перекладі художнього твору. «Зазвичай кіносценарії перекладаються так, 
наче в них і не було жодного автора» [2, с. 72]. Коли перекладений текст сценарію проходить перевірку на синхронність 
з подіями, що відбуваються в кадрі, до процесу приєднуються режисер та актори дубляжу. На цьому етапі перекладений 
текст піддається численним змінам та поправкам. І зрештою, новий саунд-трек, прописаний мовою перекладу, накла-
дається на оригінальну кінокартину. Тож як видно із схематичного зображення процесу перекладу, переклад фільму є 
явищем складнішим та багатоетапнішим ніж традиційний переклад.

Говорячи про класифікацію перекладу кіносценаріїв, можна виділити два основні види перекладу: субтитрування 
та дубляж. Дубляж у свою чергу має власні різновиди, наприклад, дубляж із пофразовою синхронізацією (phrase-sync 
dubbing), за якого текст оригіналу пофразово замінюється текстом перекладу, в результаті чого перекладений тест чітко 
вписується в кінокадр по змісту та тривалості, чи дубляж із синхронізацією рухів губ (lip-sync dubbing), який ставить собі 
за мету узгодити переклад не лише із оригінальним аудіо та відео, але й з порухами губ акторів, як наслідок – перекладе-
ний варіант фільму виглядає максимально природно та невимушено; закадровий дубляж (voiceover) – накладання мови 
перекладу на притишену мову оригіналу – спосіб, що досі часто використовується для озвучення документальних фільм.

Субтитри являють собою текстову версію діалогів персонажів, що супроводжує аудіовізуальну продукцію і переваж-
но має вигляд написів у нижній частині теле-/кіноекрану. Субтитри можуть використовуватися для перекладу іноземних 
фільмів, або ж бути письмовим відтворенням діалогу мовою оригіналу [7]. Субтитрування вимагає синхронізації пись-
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мового тексту, що з’являється на екрані, з подіями, що розгортаються в кадрі. Аналізуючи процес створення субтитрів, 
необхідно пам’ятати, що субтитрування вимагає перетворення усних діалогів у письмовий текст. Відповідно, однією з 
головних проблем перекладу оригінальних діалогів для створення субтитрів є наявність різниці між швидкістю усного 
мовлення, яке потрібно перекладати, та швидкістю читання цього перекладу глядачами. Рідко коли вдається передати всю 
повноту оригінальних діалогів субтитрами, адже тут потрібно брати до уваги, як вже вище згаданий фактор, так і просто-
рові обмеження екрану [4, с. 56]. Загальне правило для субтитрів – не займати більше ніж два рядки, і саме в ці два рядки 
перекладачу необхідно вкласти весь зміст того, про що говориться в кадрі.

Вважається, що тривалість показу субтитрів на екрані визначається тривалістю висловлювання в оригіналі, візуаль-
ною інформацією, яку глядач повинен сприймати паралельно до читання субтитрів, складністю самого тексту та, зре-
штою, швидкістю читання глядацької аудиторії. 

Цікавим є дослідження Ф. Карамітоглу (F. Karamitoglou) щодо швидкості читання субтитрів середньостатистичним 
глядачем (під «середньостатистичним глядачем» автор має на увазі представників верхнього сегменту середнього соціо-
освітнього класу віком 14-65 років). За його підрахунками, читання тексту середньої складності відбувається зі швидкістю 
150-180 слів за хвилину, що становить 2,5-3 слова за секунду [5, с. 82]. Це пояснює необхідність подавати текст перекладу 
оригінальних діалогів у скороченій та більш стислій формі. Часом, це може призводити до часткової втрати чи зміни 
розуміння того, що відбувається на екрані, адже письмовий текст далеко не завжди може передати всі нюанси усного 
мовлення, ще й у обмежений за тривалістю час.

Тож основним прийомом, що застосовується при перекладі для створення субтитрів, виступає спрощення. Серед осно-
вних стратегій спрощення оригінальних діалогів можна виділити прийом конденсації (condensation), редукції (reduction, 
reductive paraphrasing) та упущення (omission). Тобто, все, що можна скоротити, спростити та випустити без втрати осно-
вного змісту висловлювання, неодмінно спрощується та випускається. 

Дубляжем називають заміну діалогів та дикторського тексту, висловлених мовою оригіналу, на відповідні діалоги 
та дикторський текст, перекладені цільовою мовою. Мета дубляжу – створити враження, наче актори із самого початку 
розмовляли мовою перекладу. При дубляжі високої якості діалоги перекладаються таким чином, щоб максимально відпо-
відати рухам губ акторів у кадрі.

У своїй статті, присвяченій аналізу питань дубляжу у Франції, О. Горіс (O. Goris) вдало підкреслює головні переваги 
та недоліки цього методу кіно-перекладу. До недоліків він відносить фактор затратності часу та грошей; втрату автентич-
ності, яка виникає при заміні оригінальних голосів голосами, як часто буває, обмеженої кількості акторів дубляжу, немож-
ливість передати автентичний дух «іноземності», високі вимоги та складні завдання, що постають перед перекладачем.

Серед сильних сторін дубляжу автор зазначає значно менше інформаційних втрат (у порівнянні із субтитруванням), 
називаючи цей вид кіноперекладу «більш професійним». Дубляж опирається на основі методи постсинхронізації – ду-
блювання та його запис, які відбуваються на останніх етапах процесу кіновиробництва, тож задіює набагато більше про-
фесіоналів, ніж субтитрування. Окрім того, дубляж забезпечує цілісне сприйняття глядачами візуальних образів та звуків, 
присутніх у кадрі. Так як цей вид перекладу є усним перекладом усного тексту, глядачам не потрібно розривати власну 
увагу між картинкою та письмовим перекладом внизу екрану. І зрештою, глядацька аудиторія продубльованих фільмів 
завжди ширша, адже може включати в себе і не дуже освіченого глядача і дітей [3, с. 172].

До головних технічних обмежень, з якими повинен боротись перекладач, можна віднести обмеження у часі та необ-
хідність синхронізації перекладеного тексту з рухами губ акторів. Перекладач повинен створювати текст перекладу таким 
чином, щоб репліки героїв максимально співпадали з рухами губ акторів на екрані, особливо тоді, коли мова йде про 
крупно- планові епізоди. Чим більша невідповідність між перекладеним текстом та рухами губ, тим більша ймовірність 
того, що глядач відволікатиметься та помічатиме «неавтентичність» фільму. Необхідність такої синхронізації значно 
ускладнює роботу перекладача, адже окрім того, що текст перекладу повинен максимально співпадати з артикуляцією 
персонажів, він ще має передавати усю повноту оригінальних діалогів, а виконати дві ці умови одночасно часом буває 
вкрай складно. І чим менш споріднені мови оригіналу та перекладу, тим важче ці умови виконуються.

Також, при перекладі необхідно враховувати тривалість реплік оригіналу та дотримуватись пауз, максимально під-
тасовуючи перекладений текст під ці дві вимоги. Так як продубльований фільм має справу одночасно з візуальним та 
слуховим сприйняттям, синхронізуватись між собою повинні також й голоси акторів дубляжу з образами персонажів, 
яких вони озвучують. До уваги повинні братись такі екстралінгвістичні фактори, як вирази облич, зоровий контакт, жести, 
пози; паралінгвістичні характеристики – тон та швидкість мовлення, інтонація, наголоси, паузи, вагання та невпевненість, 
що часом зустрічаються в репліках [4, с. 63]. Іншими словами, основними прийомами дубляжу є: синхронізація тексту пе-
рекладу з рухами губ акторів, його узгодження з жестами персонажів та синхронізація із паузами оригінальних діалогів. 

Який же підхід до перекладу кращий – субтитрування чи дубляж? Тут все залежить від безлічі чинників: мети перекла-
ду, доступних грошових ресурсів, типу самого фільму, перекладацьких традицій, що склалися на теренах країни, різно-
манітних факторів, пов’язаних із глядацької аудиторією… цей список можна продовжувати. Одне можемо стверджувати 
точно: дубляж орієнтується на цільову культуру, максимально одомашнюючи текст оригіналу, іноді, навіть, намагаючись 
приховати будь-які сліди «іноземності» кінострічки; субтитрування ж тісно пов’язане із поняттям форенізації – підходом 
до перекладу, якому властиве підкреслення іноземної ідентичності оригіналу, що, у свою чергу, призводить до відсування 
цільової культури на другий план. Тож вибір на користь тієї чи іншої стратегії перекладу повинен, в першу чергу, здій-
снюватись залежно від власне мети перекладу.

Дослідження перекладу кіно вже зайняло своє місце в загальній теорії перекладу, і хоча це питання є у фокусі багатьох 
сучасних дослідників, тема ще далека від того, щоб бути вичерпаною. Із невпинним розвитком та вдосконаленням тех-
нічних засобів, що використовуються в кіноіндустрії, із зростанням загального інтересу до культурного обміну в рамках 
процесу глобалізації, з появою все нових та нових цілей, які ставлять перед собою творці кіно, дослідження проблематики 
перекладу фільмів видається актуальним та багатообіцяючим напрямком у загальній теорії перекладу.
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СЛОВЕСНА ОБРАЗНІСТЬ ЗАПАХУ І СМАКУ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: 
КОГНІТИВНО-СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТ 

У цій статті розглядається питання сенсорики запаху і смаку в контексті їх словесно-образної репрезентації 
у романах британської письменниці Дж. Харріс «Chocolat» та «Blackberry Wine» з когнітивно-семіотичних позицій. 

Ключові слова: сенсорика, запах, смак, словесна образність, когнітивно-семіотичний підхід.

VerBal iMagery Of SMell aNd taSte iN eNgliSh literary diScOurSe: a cOgNitiVe-SeMiOt-
ic perSpectiVe

 This article considers the issue of smell and taste sensory imagery in terms of its verbal representation in Chocolat and 
Blackberry Wine by the British writer Joanne Harris. The paper approaches the phenomena of smell and taste, artistically 
construed in the analyzed novels, through their neurophysiological, cognitive, cultural, and semiotic lens. Smell is viewed as a 
perceptive concept that integrates its notional and cultural components; it is regarded as a complex phenomenon that encom-
passes its biological form, perception influenced by individuals’ social and cultural background, and the emotions it causes, 
linked to the perceiver’s previous experience. Taste is regarded as a metaphor of personality identification, social situation 
and cognition, as well as a reflection of empirical, aesthetic, and psychological experience. The research focuses on the role 
and functions of olfactory and gustatory imagery in the novels by J. Harris as well as their verbal expression.

Key words: smell, taste, verbal representation, a cognitive-semiotic approach, perceptive concept, personality identifica-
tion, olfactory and gustatory imagery.

СЛОВЕСНАЯ ОБРАЗНОСТЬ ЗАПАХА И ВКУСА В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ: 
КОГНИТИВНО-СЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье рассматривается вопрос сенсорики запаха и вкуса в контексте их словесно-образной репрезентации в 
романах британской писательницы Дж. Харрис «Chocolat» и «Blackberry Wine» с когнитивно-семиотических позиций.

Ключевые слова: сенсорика, запах, вкус, словесная образность, когнитивно-семиотический подход.

Вибір теми зумовлений зацікавленістю дослідників-філологів проблематикою запаху і смаку у культурознавчому 
[1; 16], літературознавчому [19] та інтерсеміотичному [5; 8] аспектах з опорою на їх філософське (Арістотель, Д. Юм, 
Ш. Монтеск’є, Г.-Г. Гадамер), психолого-фізіологічне [14] та нейрокогнітивне [23] осмислення. З огляду на поширеність 
ольфакторної і густаторної образності в сучасних англомовних художніх творах доцільним видається її аналіз у термінах 
лінгвостилістики і лінгвопоетики з урахуванням міждисциплінарного контексту. Смак, як і запах, залишається предметом 
комплексних синестетичних і системних досліджень, однак поєднання когнітивного аспекту сенсорики запаху і смаку з 
семіотичним у лінгвопоетологічних студіях художніх текстів залишається недостатньо дослідженим.

Об’єктом дослідження є ольфакторна і густаторна сенсорика в сучасному англомовному художньому дискурсі.
Предметом дослідження є лінгвальні засоби вираження сенсорики запаху і смаку в сучасному англомовному худож-

ньому дискурсі, розглянуті в когнітивно-семіотичному ракурсі.
Метою дослідження є виявлення мовних засобів вираження сенсорики запаху та смаку та їх функціонування в сучас-

них англомовних художніх творах. 
Досягнення поставленої мети потребує вирішення таких завдань:
– розкрити поняття запах і смак з нейрофізіологічного, соціокультурного та семіотичного поглядів;
– з’ясувати роль ольфакторної та густаторної образності в романах Дж. Харріс та систематизувати мовні засоби її ви-

раження;
– встановити функції вербальних засобів вираження запаху і смаку в досліджуваних романах у когнітивно-семіотич-

ному ракурсі.
Дослідження проводитиметься на матеріалі романів сучасної британської письменниці Джоан Харріс (Joanne Harris) 

«Chocolat» (Шоколад), «Blackberry Wine» (Ожинове вино).
Свого часу І. Кант писав, що запах є ніби смаком на відстані [1, c. 15]. У цих словах простежується зв’язок запахів і 

смаків. Вони відіграють величезну роль у суспільстві та життєдіяльності окремого індивіда, оскільки з їх допомогою здій-
снюється вплив на будь-яку людину, відбувається маніпуляція її свідомістю [10, c. 271]. З погляду нейрофізіології, лише 
відчуття запаху і смаку надходять прямо до гіппокампу – центру мозку людини, що відповідає за довготривалу пам’ять. 
Інші відчуття (зору, слуху, дотику) спочатку обробляються таламусом, що керує мовою і свідомістю. Тому вони не так 
ефективно викликають спогади [23, c. 93]. 

З позицій когнітивної лінгвістики запах розглядається як перцептивний концепт, що включає поняттєвий і культур-
ний компоненти, де трикутник ‘світ – людина – мова’ представлений онтологічною категорією ‘запах – поняття запаху 
– мовна репрезентація’ [6, c. 12]. В художньому тексті остання зазвичай пов’язується зі словесною тропеїкою, передовсім 
антропоцентричними та синестезійними метафорами, які відображають емпіричний спосіб пізнання, протилежний інте-
лектуальному [11, c. 16]. Метафори становлять основу для розгортання запахової образності, тому що, як і запахи, вони є 
білатеральними за своєю природою, поєднуючи метафоричний референт і корелят, в іншій термінології вихідну та цільо-
ву концептосфери. Це підводить нас до семіотичного аспекту запаху.

Запах як знак може мати форму та зміст. Форма представлена різними видами запаху, в той час як зміст – це певні 
культурні імплікації, які запах може мати. У. Еко розглядає ольфакторні знаки як запахи, що мають конотативну і рефе-
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рентну цінність. Їх можна вивчати як знаки-індекси, тобто знаки, що пов’язані з позначуваними предметами як дії з при-
чинами [18, c. 9]. 

 Білатеральну природу запахів використовують в ароматерапії, де різні запахи відповідають різним емоціям чи ду-
шевному стану [20, c: 8]. Згідно з іншою семіотичною теорією, запах належить до сенсорних режимів, або модусів, які 
визначають логічну схему розгортання відчуттів [15, c. 180]. Запах пропонує нову сенсорну властивість, яка полягає в 
тому, що кожен шар запаху формує бар’єр між «мною» і «не-мною». Запахи поділяються на ближчі і більш віддалені, 
тобто прийнятні і неприйнятні для того, хто їх відчуває. Вони можуть бути знаками соціальних умов [26], історичного і 
культурного розвитку [25], а також індивідуального емоційного досвіду [22].

 В «Літературній енциклопедії термінів і понять» смак визначається як суб’єктивна здатність людини до естетичного 
сприйняття і оцінки явищ та предметів [7, c. 126]. Поняття смак в історії гуманітарних наук Нового і Новітнього часу 
безпосередньо пов’язане з філософською антропологією та естетикою: смак виявляє сутнісну структуру людини та її 
ставлення до світу [3, c. 18], функціонуючи як «мнемонічний патерн культури» [4, c. 38]. Амбівалентність смаку як фізіо-
логічного та естетичного поняття проявляється в тому, що він може бути маркером як культурної, так і індивідуальної ди-
ференціації, актуалізуючись у художньому дискурсі через смакову образність як відображення емпіричного, естетичного 
і психологічного досвіду персонажа [9, c. 310]. 

 На думку деяких дослідників, їжа завжди виступає у літературі семіотично значущою величиною [10, c. 122]. Оче-
видно, що смак також може функціонувати як семіотичний об’єкт. За Ж.-Ж. Буто, дослідник у галузі семіотики повинен 
аналізувати взаємодію естетичного виміру смаку, що пов’язаний зі сприйняттям, і його когнітивного виміру в плані ка-
тегоризації дійсності [13, c. 55]. Ролан Барт якось сказав, що їжа в майбутньому втратить субстанцію, але набуде нових 
функцій [2, c. 31]. 

 І надалі в художньому дискурсі смакові метафори слугували для розкриття особистості персонажа, позначення його/ 
її соціального становища і навіть способу пізнання навколишнього світу. Й. Лерер писав про ресторатора Огюста Ескоф’є, 
який одним із перших став приділяти значну увагу не тільки тому, що подається до столу, а і як це робиться, тобто естетиці 
приготування і сервірування їжі. Він розумів, що смак – це певна ідея і на наші смакові відчуття впливає контекст, при-
чому не лише безпосереднє оточення, а й попередній досвід [23, c. 81]. За Ж.-Ж. Буто, важливо розрізняти органолептичне 
(те, що ґрунтується на інформації від органів чуття, – власне чотири основні смаки) та ідеалістичне знання (поняття та ідеї, 
що залежать або не залежать від культурних упереджень) [13, с. 76]. Через це в межах семіотичного й лінгвосеміотичного 
аналізів існує кілька підходів, які пов’язані з різними відгалуженнями семіотики, наприклад, з синестетичною семіологією 
[12], семіотикою об’єкта [24], ситуаційною та дискурсивною семіотикою [21], когнітивною семіотикою [17]. 

 У низці романів британської письменниці Дж. Харріс запахова і смакова образність формує широку палітру, яка 
поєднує епітети, порівняння і метафори, що виконують описову, репрезентативну та сюжетотвірну функції. Парадигма 
запахових та смакових образів у романі Дж. Харріс «Chocolat » (Шоколад), де йдеться про вплив шоколаду на життя Ві-
анн Роше, власниці шоколадної крамниці, та інших мешканців французького містечка Ланскене, включає ольфакторні та 
смакові образи, які можна класифікувати стосовно:

• людини, місця чи абстрактного поняття, до яких вони належать 
• тих, хто їх відчуває
• характеру створюваних конотацій.
 Розклавши ці образи на компоненти семіотичного трикутника Огдена і Річардса, що включає знак, референт та десиг-

нат, асоціюємо запах або смак зі знаком, певного персонажа або місце в романі, пов’язане з цим запахом чи смаком, – з 
референтом, а його значення – з десигнатом. 

 Розглянемо ці категорії словесної образності детальніше. Так, запахові образи, пов’язані з персонажами роману 
«Chocolat » (Шоколад), належать до двох основних груп: 1) запахи, що описують Анук, доньку головної героїні, та 2) за-
пахи, що стосуються самої головної героїні, Віанн. Наприклад: 

 she smells of smoke and frying pancakes and warm bedclothes on a winter’s morning (C, p. 15);
 Anouk smells of salt and rainwater, a cuprous scent of soil and waterlogged vegetation (C, p. 131);
 В усіх цих прикладах Анук виступає референтом опису, десигнатом є позитивні відчуття спокою і затишку (warm 

bedclothes), а власне знаком є запахи, що асоціюються з нею (smoke and frying pancakes, salt and rainwater). Головна геро-
їня, Віанн, дуже близка до своєї доньки і добре її знає, тому кількість епітетів, що описують Анук, підсилюють десигнат, 
створюючи ефект автентичності.

На відміну від Анук, запахи, що стосуються Віанн, відбито в її описі однією з персонажів твору:
 something like burning, the smell of a summer lightning-strike to seconds after. A scent of midsummer storms and cornfields 

in the rain (C, c. 95) 
Образ вітру як засобу творення ефекту ольфакторності у цьому разі є десигнатом для Віанн, вказуючи на динаміч-

ність її характеру і розмаїття різних запахів-особистостей, з якими вона взаємодіє. Отже, і в цьому разі запахи як знаки і 
їх десигнати свідчать про ставлення одних персонажів до інших, що виступають у ролі референтів сенсорної образності.

Наступна категорія референтів, пов’язаних із смаковою та нюховою образністю – це місця, локуси чи топоси. Сюди 
входять як справжні географічні назви, так і вигадані, які існують лише в часопросторі твору. Серед них:

1) дім, де оселилися Віанн з донькою, наприклад: smells sad... the smell is like daylight trapped for years until it has gone 
sour and rancid (C, p. 17). Неприємний запах, що асоціюється з цим помешканням, виступає як знак, чиїм десигнатом є 
занедбаність, відсутність родинного затишку;

2) крамниця шоколаду, яку відкрила Віанн, де відчувається висока концентрація запахів, безумовно приємних, наприклад: 
a hot scent of baking and sweetness (C, p. 51); 
sharp, bitter scent of Vianne Rocher’s chocolate; mingled scents of chocolate, vanilla, heated copper and cinnamon are 

intoxicating, powerfully suggestive (C, p. 71); 
air perfumed with bewildering scents of ginger and spices (C, p. 74);
Якщо референтами сенсорної образності смаку і запаху є абстрактні поняття, в основному йдеться про позначення 

емоцій і станів. Порівняймо, наприклад:
I could smell the grief on him, a sour tang like earth and mildew (C, p. 189), де опис відчуття горя асоціюється з різким 

кислим запахом землі і плісняви, та
....the scent of chocolate, like that of my anger, made me light-headed, almost euphoric with rage (C, p. 234), де почуття гніву 

уподібнене запаху шоколаду.
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Таким чином, образність запахів може мати різні референти, у тому числі і ті, що зазвичай описуються іншим чином, 
не ольфакторно і навіть не сенсорно. 

 Іншим критерієм типологізації аналізованої образності є те, хто сприймає запахи. Так, Віанн схильна через запахи 
описувати певні об’єкти, оскільки спирається на інтуїтивне бачення світу і дар «любительської магії», як вона сама про це 
говорить. Хоча подекуди вона оперує власне смаками, наприклад, the lily-of-the valley perfume (C, p. 140), проте частіше її 
сприйняття синестетичне, тобто поєднує запах з іншими відчуттями. У романі «Chocolat»можна виокремити три основні 
моделі такого сприйняття: 1) запах + смак; 2) запах + дотик та 3) запах + зір. 

 Перша модель словесно представлена експліцитними та імпліцитними образними порівняннями, що передають гли-
бину враження, викликаного запахом, наприклад: the smell is like daylight trapped for years until it has gone sour and rancid 
(C, p. 17); the bittersweet aroma of the chocolate vapour; raw and bitter tang of the Americas (C, p. 71). 

 Модель запаху в поєднанні з дотиком реалізується через низку епітетів: greasy cigarette smoke (C, p. 117); the smell of 
liqueur is warm and intoxicating (C, p. 209); the air smells sharp as a new-cut wood (C, c.210). Такі тактильні образи переважно 
пов’язані з температурою, з відчуттям теплого (warm) чи гарячого (hot), що може свідчити про палкість, пристрасність 
Віанн.

Нарешті, поєднання запаху із зоровими подразниками, виражене у запитанні can they not see, not smell? (C, p. 52), 
адресованому відвідувачам, які напочатку неохоче заходять до її крамнички згодом віддзеркалюється у словах її антаго-
ніста Рейно, який відгукується про кафе Віанн таким чином: there is something unwholesome about such a concentration of 
sweetness. I try not to look, not to smell (C, p. 74), з усіх сил намагаючись протистояти шоколадній спокусі Віанн, розуміючи, 
що одне відчуття може викликати інше. 

 Аналіз смакової образності показує, що Віанн чутлива до смаків і може легко вирізнити уподобання покупців, навіть 
не знаючи їх особисто, наприклад: 

 I can read their eyes, their mouths, so easily: this one with its hint of bitterness will relish my zesty orange twists; this sweet-
smiling one the soft-centred apricot hearts; this girl with the windblown hair will love the mendiants... (C,p. 61) 

 На відміну від роману «Chocolat», де смакова і нюхова сенсорика може стосуватися як конкретних осіб, так і абстрак-
тних понять, які зазвичай не описуються сенсорно, у романі Дж. Харріс, «Blackberry Wine» (Ожинове вино) на перший 
план виходять інші функції ольфакторної і густаторної образності, які виступають як: 1) активатори спогадів; 2) засоби 
самопрезентації персонажів чи оповідача; 3) засоби характеризації персонажів крізь призму фокалізатора.

Найчастіше смакова і запахова образність у романі функціонує як активатор спогадів, наприклад:
It had an acrid taste, like smoke and burning rubber, and yet it was evocative, catching at his throat and his memory, drawing 

out images he thought were lost for ever. He clenched his fists as the images assailed him, feeling suddenly light-headed (B, p. 26).
Тут знаходимо вплив смаку вина на одного з головних персонажів, Джея Макінтоша, що викликає у нього спогади 

про дитинство. Тут смак вербально репрезентований не лише прикметником (acrid), а й образним порівнянням (like smoke 
and burning rubber). Запахи диму і горілої гуми загалом вважаються неприємними, однак особисті асоціації з певним за-
пахом чи смаком можуть відрізнятися від загальноприйнятих. Це підтверджується результатами опитування, проведеного 
в Монреальському університеті, які показали, що більшість ольфакторних уподобань, чи навпаки, відраз респондентів 
ґрунтуються на емоційних асоціаціях [14, с. 2]. Ці асоціації можуть бути достатньо сильними, щоб зробити приємними 
для конкретної особи запахи, які зазвичай викликають відразу, і навпаки.

 Іншою функцією запахової і смакової образності є саморепрезентація, тобто представлення оповідачем самого себе, 
наприклад: A pert, garrulous wine, cheery and a little brash, with a pungent taste of blackcurrant [B, c. 11].

 Особливістю цього фрагменту є те, що розповідь ведеться від імені пляшки вина. Такий доволі незвичний вибір опові-
дача нагадує стратегію письменників-постмодерністів, які надавали слово персонажам, що раніше вважались незначними. 
Це дає читачеві можливість подивитися на описувані події з погляду зовнішнього спостерігача. У наведеному прикладі 
пляшка ожинового вина називає себе найстарішим другом Джея Макінтоша і натякає на особливості своєї «особистості» 
за допомогою смаку. 

Запахи і смак можуть бути засобами характеризації персонажів. Наприклад, так у романі описуються інші пляшки 
вина (Not a whiff of grape in any of them... It was, of course, beneath our dignity to speak to them. But oh I longed to. Perhaps 
it was that plebeian undertaste of blackcurrant which linked us (B, p. 12)), де запах і смак визначає їх «соціальний статус» 
(plebeian undertaste), а також персонажі-люди, наприклад:

 Kerry’s taste dominated here, as everywhere. Wheat-grass juice, couscous salad, baby spinach leaves, yoghurts. What he 
really craved, Jay thought, was a huge bacon-and-fried-egg sandwich with ketchup and onion, and a mug of strong tea (B, p.25). 

У цьому разі різниця у смаках Джея та його подруги означає, як виявляється згодом, несумісність їх характерів. Схожу 
думку знаходимо у М. Серра, який пише, що запах і смак підкреслюють відмінності між людьми [1, c. 38].

Таким чином, доходимо висновку, що запах і смак мають евристичну функцію, коли подають знайомі речі чи явища в 
іншому, незвичному ракурсі. Запахові і смакові образи, представлені в аналізованих романах, можуть не лише характери-
зувати персонажів чи описувати речі, а й сприяти їнтимізації оповіді та впливати на динаміку сюжету. 
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КОНЦЕПТ ЛЮБОВ В ІСПАНОМОВНІЙ БІБЛІЇ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Стаття пов’язана з проблемою текстового втілення концепту ЛЮБОВ в іспаномовній Біблії. Сформульовано 
теоретичні засади дослідження концепту ЛЮБОВ у біблійному тексті. Розроблено методику дослідження концеп-
ту ЛЮБОВ. Окреслено вербальну репрезентацію концепту ЛЮБОВ у картині світу носіїв іспанської мови. Визна-
чено етнокультурну специфіку засобів репрезентації концепту ЛЮБОВ в іспаномовному тексті Біблії.

Ключові слова: концепт ЛЮБОВ, вербалізація, лінгвокультурологічний аспект, семантична модель.

the cONcept lOVe iN the SpaNiSh BiBle: liNguOcultural aSpect
The article is connected with the problem of textual embodiment of the concept LOVE in the Spanish Bible. Is defined 

theoretical background of the concepts study in the Bible text. A complex methodology for the analysis of the concept Love 
has been elaborated. The verbal representation of the concept is revealed in the world view of native speakers of Spanish. The 
ethnic and cultural specificity of representation means of the concept Love in the Spanish Bible has been determined. 

Key words: concept, verbalization, semantic model, cultural aspect. Is defined theoretical background of the concepts 
study in the Bible text. 

КОНЦЕПТ ЛЮБОВЬ В ИСПАНОЯЗЫЧНОЙ БИБЛИИ: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ АСПЕКТ
Статья связана с проблемой текстовой реализации концепта ЛЮБОВЬ в испаноязычной Библии. Сформули-

рованы теоретические основания для изучения концепта ЛЮБОВЬ в испаноязычном тексте Библии. Разработана 
методика комплексного анализа текстового концепта ЛЮБОВЬ в библейском тексте в лингвокультурологическом 
аспекте. Очерчена вербальная репрезенция концепта ЛЮБОВЬ в картине мира носителей испанского языка. Раскры-
то этнокультурологическую специфику средств репрезентации концепта ЛЮБОВЬ в испаноязычном тексте Библии. 

Ключевые слова: концепт ЛЮБОВЬ, вербализация, лингвокультурологический аспект, семантическая модель.

Актуальність теми зумовлена загальним антропоцентричним спрямуванням сучасних лінгвістичних студій на ви-
вчення тексту з позицій когнітивного підходу. Доцільність роботи також посилюється інтересом до вивчення Святого 
Письма як особливо важливого прецедентного тексту в багатьох культурах. 

Метою дослідження є лінгвістична інтерпретація текстового концепту ЛЮБОВ в іспаномовній Біблії в аспекті його 
культурологічного втілення. 

Об’єктом дослідження є текстовий концепт ЛЮБОВ в іспаномовній Біблії.
Предмет дослідження – концепт ЛЮБОВ в іспаномовній Біблії у лінгвокультурологічному аспекті.
У межах лінгвокультурології особливої ваги набуває лінгвокультурна концептологія, що займається виявленням етно-

культурної специфіки засобів репрезентації текстових концептів. У руслі цієї лінгвістичної парадигми текст розглядають 
у його концептуально-культурологічному тлумаченні [4, с. 15].

Культура є складним феноменом життя певної групи, етносу чи цивілізації і являє собою збережені в їхній колектив-
ній пам’яті символьні способи матеріального й духовного усвідомлення світу, моделі його пізнання й інтерпретації, а 
також способи колективного існування представників різних народів, одного етносу або певної його групи. М. Алефірен-
ко постулює, що інформаційно-діяльнісна специфіка людського суспільства – не в самоцінному володінні колективною 
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спадковою пам’яттю, а в наявності особливих систем накопичення, збереження та передачі колективної інформації, най-
важливішою з яких є мова [1, c. 58].

Етнокультура – душа народу, яка відображає своєрідність його світогляду, світосприйняття і світорозуміння. Розумін-
ня культури як способа діяльності розроблялось у працях Е.С. Маркаряна, який вважав, що різним елементам культури 
притаманні особливі функції. Ті елементи культури, котрі знаходяться у сфері когнітивного простору народу, виступають 
у якості специфічних засобів людської діяльності, виконуючи функції орієнтації людей у навколишньому середовищі, 
програмування, комунікації і регуляції цих дій у межах соціального цілого та ін. [5, с. 55]. 

Завдяки культурі людина включається не лише у соціальне поле своєї життєдіяльності, але і в систему загальнолюд-
ських форм існування, зумовлених константами всезагальної культури.

Ю. С. Степанов пропонуває своє бачення цього феномену. Вчений уявляє собі «образ культури» як певний вібруючий 
простір, який має температуру, простір, у якому вирують ідеї, образи; простір, де панують звуки, як гармонійні, так і не 
співзвучні нашій душі. На думку Ю. С. Степанова, людина, пронизана культурою. «Концепти – це згустки культурного 
середовища у свідомості людини» [7, с. 12].

В. фон Гумбольдт під «культурою» розумів ступінь розвитку індивіда. Для того, щоб досягти «індивідуальної форми», 
людина мала пройти не одну сходину культурного розвитку. Якщо вона досягала вищого рівня або «найвищої культури», 
тоді риси її своєрідності проявлялись у найбільш завершеному вигляді (Гумбольдт). У свою чергу Е. Сепір пропонує роз-
діляти два види культури: зовнішню і внутрішню. Зовнішня культура – та, що не виростає із корінних інтересів і бажань 
її носіїв, що направлена від певних спільних (загальних) цілей до індивіда. Внутрішня культура, яка, на думку автора, і є 
справжньою, направлена від індивіда до тих чи інших цілей (Сепір).

Американські антропологи А. Крьобер та К. Клакхон розуміють культуру як сукупність виражених і латентних схем 
мислення та поведінки, що є специфічним, відокремленим досягненням людських спільностей, утіленим у символах, за 
допомогою яких вони сприймаються й передаються від людини до людини та від покоління до покоління. Д.С. Лихачов 
вважає культуру величезним цілісним явищем, певним простором, сакральним полем. У своєму визначенні культури вче-
ний підкреслює, що мова виступає одним із головних проявів культури (Лихачев). 

Мовні і культурні системи значним чином відрізняються одна від одної, але існують семантичні і лексичні універсалії, 
що вказують на спільну поняттєву основу, на якій базуються людська мова, мислення і культура. Мова фіксує, зберігає і 
транслює способи категоризації й концептуалізації світу та внутрішнього рефлексивного досвіду народу, когнітивно-пси-
хологічний чинник визначає відображення в культурних явищах специфіки сенсорної сфери етносу (зорових, смакових, 
слухових, ольфакторних, соматичних відчуттів), її оцінки, просторової орієнтації й оцінки, гештальтування, способів мис-
лення й інших пізнавальних механізмів.

Проблема зв’язку мови й культури у проекції на етносвідомість розглядалася ще протягом ХІХ ст. (Я. Гримм, Ф. Бус-
лаєв, О. Афанасьєв, І. Гердер, В. фон Гумбольдт, Г. Штейнталь, Г. Пауль, О. Потебня, К. Бюлер та ін.). В.М. Телія зазначає, 
що для мови й культури характерні спільні ознаки: це форми свідомості, які відображають світогляд народу й людини; 
вони мають індивідуальні та суспільні форми існування, їм властива нормативність, історизм, а також взаємне залучення 
однієї сфери до другої [9, с. 224]. Відмінності мови від культури вбачаються насамперед у тому, що культура – продукт 
соціальної, а не біологічної активності людей, а мова є явищем і культури, і природи. Природа визначає в мові найбільш 
глибокі риси її структури, закономірності породження та сприйняття тексту, культура зумовлює план змісту мови.

М.А. Бердяєв визначає культуру національною по суті: «Культура ніколи не була і ніколи не буде абстрактно-люд-
ською, вона завжди конкретно-людська, тобто національна» [2, с. 85]. Н. М. Фірсова трактує національну специфіку як 
«навність специфічних ознак мовних одиниць…, які можуть відображати (експліцитно або імпліцитно) як інтралінгвіс-
тичні (фонетичні, лексичні, граматичні, стилістичні), так і екстралінгвістичні (в першу чергу соціальні, історичні, куль-
турні, психологічні, етнічні) факти, притаманні носіям … мови тієї чи іншої національно-культурної спільноти» [10, с. 23]. 
У цьому полягає ще одна спільна риса мови і культури, оскільки кожна мова є національною, притаманною для окремої 
людської спільноти. 

Біблія є культурним надбанням суспільства і представлена у вигляді священного тексту. Святе Письмо відображає 
єврейську культуру, водночас займає головне місце у християнській культурі, є Словом Божим для усього християнського 
світу, виразником християнської релігії. 

У зв’язку з поширенням християнства на Захід та перекладанням Біблії на латину, а потім і на іспанську мову, Святе 
Письмо стає представником й іспанської культури. «Переклади цікаві тим, що кожна мова приносить у священний текст 
щось своє, національне, – виникають смислові нюанси, відтінки» [3, с. 64]. Кожна нація, яка читає Біблію рідною мовою, 
засвоює її, робить її своєю, не тільки сама пропитується біблійною культурою, але й приносить у Святе Письмо свій не-
повторний облік. 

У зв’язку з тим, що Біблія є водночас і письмовим документом (текстом), і об’єктом християнської культури, ми вва-
жаємо доцільним простежити вербалізацію концепту ЛЮБОВ у лінгвокультурологічному аспекті на матеріалі іспансько-
го тексту Біблії версії Рейна-Валера 1960 року.

 Мовні засоби Біблії є носієм культурного знання, через мову ми пізнаємо світ і самих себе, оскільки мова називає і 
виражає знання і пізнання: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; también el 
árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal (Gén.2:9). Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres (Jn.8:32) [13]. El cual (Dios) quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad (1Tim.2:4). 

Переклади Священного Письма на національні мови передають особливості світосприйняття і буття конкретного на-
роду. Алехадро вон Рехнітц відзначає, наприклад, що єврейська ментальність не має абстрактних понять. Типовим випад-
ком у Святому Письмі є розповідь про створення світу. У катехізисі сказано, що Бог створив всесвіт з «нічого». Концепт 
НІЩО – це геніальна грецька абстракція. Біблійний автор повідомляє, що Бог створив всесвіт, упорядкувавши хаос, існу-
ючий на той час безлад (Rechnitz). Наприклад: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y 
vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la 
luz; y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas 
llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día (Gén.1:1-4). На початку Бог створив Небо та землю. А земля була пуста та 
порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог: Хай станеться світло! І 
сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви. І Бог назвав світло: День, а тем-
ряву назвав: Ніч. І був вечір, і був ранок, день перший (Бут. 1:1-4). 
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Найбільш яскраві, виразні продукти культури об’єктивно виступають не лише як носії інформаційної функції, але і як 
символи, знаки даної культури. Святе Письмо виступає символом християнської культури в різних країнах світу, у тому 
числі Іспанії та країнах Латинської Америки. 

У культурному відношенні знайомство з Біблією є обов’язковим, адже «це – повернення до духовних основ, шлях піз-
нання історії і культури народів світу... Релігійні заповіді привчають людей до вироблення і прийняття загальнолюдських 
цінностей і правил співжиття. Біблія, одна із перших книг світу, з’ясувала перспективу людської історії, що почалася з тра-
гічного розриву, самовільного відходу від духовної домінанти буття, від Бога. Біблія усіма книгами, що увійшли до її двох 
канонів – юдейського і християнського, засвідчила марність і безпідставність людських претензій на самостійне світовла-
штування, однаково справедливе й добре до всіх, виявивши глибинні природні схильності людини до зла і гріха, до неправди 
 і розбещеності» [8, с. 4–5]. 

Y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del 
jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz; e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis: Jehová el 
Dios de los hebreos nos ha encontrado; por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto, para que ofrezcamos 
sacrificios a Jehová nuestro Dios (Éx.3:17-18). І сказав Я: Я виведу вас з єгипетської біди до Краю ханаанеянина, і хіттеяни-
на, й амореянина, і періззеянина, і хіввеянина, і євусеянина, до Краю, що тече молоком та медом. І вони послухають слова 
твого, і прийдеш ти та старші Ізраїлеві до єгипетського царя, та й скажете йому: Господь, Бог євреїв, стрівся був нам. 
А тепер ми підемо в триденну дорогу в пустиню, і складемо жертви Господеві, Богові нашому! (Вих.3:17-18). ¿Es Dios 
solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles (Rom.3:29). Хіба ж Бог 
тільки для юдеїв, а не й для поган? Так, і для поган (Римл.3:29) [12]. 

Святе письмо є значущим елементом християнської картини світу, а її концепти – складовими мовної картини світу 
іспанців. Біблія як релігійний твір становить історичний, культурний, соціальний і психологічний людський феномен, 
який також є лінгвістичним. Представники всіх етнокультур квінтесенцією смислу життя вважають кохання – духовне 
продовження особистості в іншому. Концепт ЛЮБОВ втілює у собі вищі духовні цінності, які становлять для людини 
моральний ідеал і є моральним смислом життя, – ідеал, заради якого варто жити. 

У результаті проведеного нами аналізу лексикографічних джерел було встановлено, що поняттєве ядро концепту ЛЮ-
БОВ визначають такі дефініційні ознаки: amor – це любов, прагнення, схильність, пристрасть, м’якість, терпимість, по-
блажливість, дозвіл, згода.

Проведений аналіз репрезентації концепту ЛЮБОВ у семантичному аспекті показав, що лексична вербалізація реалі-
зується іменником amor, який характеризується найбільшими можливостями для кодування концепту:

¡Qué hermosa eres, y cuán suave, (Яка ти прекрасна й приємна яка)
Oh amor deleitoso!, (о кохання в розкошах!)
Levantémonos de maňana a las viňas; (Устанемо рано,й ходім у сади-виногради)
Veamos si brotan las vides, si están en cierne, (подивимося, чи зацвів виноград, чи квітки розцвілись) 
Si han florecido los granados; (чи гранатові яблуні порозцвітали?...)
Allí te daré mis amores. (Там кохання своє тобі дам!)
Звертання є однією з центральних одиниць мовленнєвого етикету. Звідси випливає його зв’язок з проблемами культу-

ри мови. Етичний аспект звертання тісно пов’язаний із культурологічним. Звертання розглядається як комплекс лексико-
граматичних засобів, які вживаються головним чином у звертанні до особи. Отже, звертання аналізується як комунікатив-
на категорія, що виражається за допомогою таких засобів [6, с. 7]. 

Характерною рисою складової концепту ЛЮБОВ, яка вербалізується дієприкметником amadо, є коханий. Прикметни-
ки та прислівники додають оцінного забарвлення, вносячи експресивний відтінок. 

Las mandrágoras han dado olor (Видадуть пах мандрагори), 
Y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas (при наших же входах всілякі коштовні плоди) 
Nuevas y aňejas,que para ti, oh amado mío, he guardado (нові та старі, що я їх заховала для тебе, коханий ти мій)
Deja que tus pechos sean como racimos de vid, (нехай стануть перса твої, немов виноградні ті грона),
Y el olor de tu boca como de manzanas, (а пахощ дихання твого як яблука!)
Y tu paladar como el buen vino, (А уста твої як найліпше вино:) 
Que se entra a mi amado suavemente, простує воно до мого коханого), 
Y hace hablar los labios de los viejos. (чинить промовистими й уста сплячих!)
 Yo soy de mi amado, (я належу своєму коханому), 
Y conmigo tiene su contentamiento (а його пожадання до мене)
 Ven, oh amado mío, salgamos al campo, (Ходи ж, мій коханий, та вийдемо в поле, 
Moremos en las aldeas (переночуємо в селах!) (Сant. 7:7-12).
Святе Письмо є джерелом загальнолюдських цінностей і вважається Книгою Книг серед літературних та релігійних 

творів. Переклади Біблії на велику кількість мов світу свідчать про обмін шедевром релігійного слова між різними етніч-
ними спільнотами, про засвоєння християнських заповідей представниками різних національностей. Специфічність мови 
Святого Письма визначає особливості текстового втілення концепту ЛЮБОВ в іспаномовній Біблії. Аналіз текстового 
втілення концепту ЛЮБОВ в іспаномовній Біблії уможливлює з’ясування механізму формування релігійного світовідчут-
тя іспанським етносом.

Результати проведеного дослідження надають можливість визначити перспективи подальшої розробки розглянутої у 
ньому проблеми: мовного втілення концепту ЛЮБОВ у різних типах іспаномовного дискурсу. Також у межах подальшого 
вивчення досліджуваної теми можна ввести до неї зіставний аспект, порівнявши способи відображення мовної менталь-
ності носіями різних культур.
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МОТИВАЦІЯ ТА ЇЇ ВЕРБАЛІЗАЦІЯ  
У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ

У статті розглянуто мотивацію у сучасному німецькомовному туристичному рекламному дискурсі, систе-
матизованo мотиви, до яких апелюють рекламодавці з метою заохочення потенційних покупців до придбання ту-
ристичного продукту, виокремленo більш та менш вагомі, а також проаналізовано засоби їх вербалізації. Виявлено, 
що рекламодавці завжди апелюють до двох чи більше мотивів, вербалізація реалізується за допомогою експліцитних 
та імпліцитних засобів. 

Ключові слова: німецькомовний туристичний рекламний дискурс, мотивація, потреба, мотив, маніпулятивний 
вплив.

MOtiVatiON aNd WayS Of itS VerBaliSatiON iN the MOderN gerMaN tOuriSM adVertiSiNg 
diScOurSe

The tourists are invited to enjoy journeys, trips, adventures, emotions, new experiences, fun and a lot of other things 
which can neither be touched, seen nor appreciated completely before buying the tourist product, that’s why the purchase of 
it depends on a great amount of subjective factors. The advertisers should understand and feel needs and motives of tourists 
to succeed in a speech manipulative influence and to persuade their potential consumers, that the advertised tourist product 
is desirable, useful and worth buying.

The given article deals with the motivation and its verbalisation in the modern German tourist advertising discourse. 
The more and the less important motives and the ways of their expression are also systematized and analysed (motive of the 
satisfaction of need in a new knowledge, rational motive, motive of the satisfaction of social needs, motive of the satisfaction 
of need in a healthy style of life, motive of the satisfaction of need in a self-expression, motive of the recognition, motive of the 
satisfaction of physical needs, motive of safety, motive of satisfaction of aesthetic needs, motive of excitement). The advertisers 
always appeals to two or more motives, and verbalization may proceed in the explicit and implicit way. 

Key words: German tourism advertising discourse, motivation, need, motive, manipulative influence.

МОТИВАЦИЯ И ЕЕ ВЕРБАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ 
РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ

В статье рассмотрена мотивация в современном немецкоязычном туристическом рекламном дискурсе, систе-
матизированы мотивы, к которым обращаются рекламодатели с целью побуждения потенциальных покупателей к 
приобретению туристического продукта, выделяются более и менее значимые, а также проанализированы способы 
их выражения. В статье подтверждается, что рекламодатели всегда аппелируют к двум или более мотивам, а 
вербализация осуществляется с помощью эксплицитных и имплицитных средств.

Ключевые слова: немецкоязычный туристический рекламный дискурс, мотивация, потребность, мотив, мани-
пулятивное влияние.

Проблема вивчення туризму носить міждисциплінарний та багатоаспектний характер. Існує думка, що саме дискурс та 
комунікація є тими призмами, крізь які слід розглядати феномен туризму [1, c. 5]. У нашому дослідженні ми вважаємо, що 
німецькомовний туристичний рекламний дискурс – це сукупність дискурсивних практик, що реалізуються у рекламі ту-
ристичних послуг, спрямованих на туриста (адресата реклами туристичних послуг). Найсуттєвішими ознаками цього дис-
курсу є туристична тематика, композиція за правилами рекламного дискурсу (вербальний і невербальний компоненти), 
специфічна прагматика (прагматична експлуатація мотивів і потреб адресата). Аналізу туристичного рекламного дискур-
су та проблемам мотивації його творення присвячено певне коло робіт у зарубіжній та вітчизняній лінгвістиці [2; 3; 4; 5; 6; 
7], проте наукове осмислення багатьох проблем все ще суттєво відстає від рекламної практики, що бурхливо розвивається.

Туристу пропонують відпочинок, екскурсії, пригоди, нові враження та багато іншого – все те, що не можна побачити 
і відчути на дотик до покупки туристичного продукту та неможливо зберегти після, тому факт його придбання, або від-
мова від покупки залежить від великої кількості факторів, які мають суб’єктивний характер. Рекламу можна розглядати 
як форму комунікації, призначення якої – перекладати якість товарів та послуг, а також певні ідеї на мову потреб та за-
питів споживачів [7]. Тільки усвідомлюючи основні потреби та мотиви, які впливають на прийняття покупцем рішення, 
рекламіст може здійснювати мовленнєвий маніпулятивний вплив з метою переконання потенційного покупця у тому, що 
той чи інший туристичний продукт є для нього бажаним та необхідним. 
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Оскільки інтенсивний розвиток туризму у наш час є практично невід’ємним від реклами, то тема нашого дослідження 
є досить актуальною. У статті розглянемо мотивацію та її вербалізацію у сучасному німецькомовному туристичному 
рекламному дискурсі; визначимо мотивацію творення сучасного німецькомовного туристичного рекламного дискурсу; 
виокремимо засоби її вербалізації.

У 1943 р. психолог Абрагам Маслоу виокремив п’ять категорій людських потреб, що визначають людську поведінку 
та розташував їх у певній ієрархії. В основі цієї ієрархії, що має форму піраміди, лежать первинні потреби (їжа, вода, жит-
ло), а на вершині – більш високі індивідуальні запити (визнання, самовираження) [9].

Потреба – це нестаток суб’єкта у чомусь, без чого його життєдіяльність є або видається неповноцінною, мотивація – 
динамічний процес внутрішнього, психологічного та фізіологічного управління поведінкою, який включає його ініціацію, 
спрямування, організацію та підтримку, а мотив – внутрішня стійка психологічна причина поведінки чи вчинку людини 
[8 с. 305], обґрунтоване рішення задовольнити або не задовольнити зазначену потребу за наявних обставин. 

Схема переходу потреби в мотив:
потреба (нестаток у чомусь) → мотивація (усвідомлення потреби) → мотив (обґрунтоване рішення).
Людина не народжується з потребою у туризмі, але саме туристична активність дозволяє задовольнити потреби, які 

конкретизуються у широкому діапазоні об’єктів туризму. Маючи інформацію стосовно мотивації споживачів, рекламісти 
можуть послабити дію установок, які перешкоджають купівлі туристичного продукту, і посилити силу мотиву, що здатен 
спонукати до покупки.

Досліджуваний нами сучасний німецькомовний рекламний туристичний дискурс знаходить своє відображення у дру-
кованих текстах. Нами було проаналізовано 100 статей та повідомлень у популярному німецькому туристичному реклам-
ному журналі Clever Reisen за 2011- 2013 роки та було виокремлено 10 найбільш значущих для потенційного покупця 
мотивів, до яких апелює продавець туристичного продукту (див.табл.1).

Мотив задоволення потреби у пізнанні нового у туристичному рекламному дискурсі є провідним. Апелювання до 
цього мотиву зустрічається абсолютно у кожному туристично-рекламному тексті. Пізнання починається зі здивування 
[10], тому рекламодавці часто використовують питальні конструкції з метою викликати цікавість у потенційного покупця: 
(1) «Auf der Suche nach dem Paradies?« [12, c. 11] // (2) «Mythen der Flugreisen. Was ist war, was ist nicht?« [12, c. 65]. Це 
прямий, експліцитно виражений засіб. Засобами вираження мотиву задоволення потреби у пізнанні нового виступають 
також спонукальні речення, які використовуються авторами рекламних повідомлень з метою заохочення читачів до дії: 
(1) «Lebe deinen Traum!» [12, c. 2] // (2) 

Таблиця 1
Співвідношення мотивів та засобів їх вербалізації

Мотиви у сучасному німецькомовному  
рекламному туристичному дискурсі

Кількість  
туристичних  

рекламних статей
Засоби вербалізації мотивів

Мотив задоволення потреби у пізнанні нового 
(потреба розширити кругозір, розкрити якусь 
таємницю, долучитись до чогось казкового, не-
звіданого, містичного)

100
Питальні конструкції, спонукальні речення, дієс-
лова у наказовому способі, такі як «lebe», «erleben 
Sie», «entdecken Sie«.

Мотив раціональності (потреба у розумному по-
водженні з грошима) 46

Лаконічність та діловий стиль заголовків, лексичні 
одиниці, як «sparen», «günstig» у їх прямому зна-
ченні, підтекстові засоби, одночасне використання 
декількох мотивів

Мотив задоволення соціальних потреб (потреба 
у любові, коханні, спілкуванні, дружбі, теплих 
людських стосунках) 

38
Використання лексем, які містять сему сумісності, 
наприклад прислівник «gemeinsam», одночасне 
використання декількох мотивів

Мотив задоволення потреби у здоровому способі 
життя (потреба у чомусь первозданному, у єднан-
ні з природою, потреба в автентичності)

34

Протиставлення понять «Massentourismus» та 
«Naturparadies», одночасне використання де-
кількох мотивів. Мотив задоволення потреби у 
здоровому способі життя знаходить своє відо-
браження також у іменнику «Aktivurlaub» та у 
прикметнику«erholsam». 

Мотив задоволення потреби у самовираженні 
(потреба у творчості, спонтанності, подоланні 
перешкод, в усвідомленні своєї індивідуальності) 

30
Цей мотив виражається такими лексичними оди-
ницями, як «exclusiv« та «individuell», одночасне 
використання декількох мотивів.

Мотив визнання (самоповага а потреба у повазі 
зі сторони інших, досягненні успіху, визнанні та 
схваленні)

26
Звертання на «Ви» у туристичних рекламних по-
відомленнях, одночасне використання декількох 
мотивів.

Мотив задоволення фізіологічних потреб (потре-
ба у смачній їжі, у побутовому комфорті) 28

Використання точних цифр для характеристики 
готелів та навколишньої території, метафор та 
епітетів, наприклад «ein süßer Traum« у значенні 
тістечка та епітет «honigfarbender« по відношенню 
до смаку вина сприяють відтворенню реальності, 
одночасне використання декількох мотивів.

Мотив відсутності ризику (потреба у безпеці 
здоров’я, майна, майбутнього) 26

Імпліцитними маркерами якості та надійності 
об’єкта може виступати дата створення авіакомпа-
нії, яка пропонує свої послуги, багаторічний досвід 
успішної роботи авіаліній виступає гарантом якості.
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Мотив задоволення естетичних потреб (задоволен-
ня потреби долучитись до краси, до прекрасного). 24

Використання метафор для створення в уяві 
споживача вигідного рекламодавцю образа, на-
приклад метафори «ein strahlendes Paradies» для 
характеристики Шрі-Ланки, а також використання 
ілюстрацій, які посилюють силу тексту, одночасне 
використання декількох мотивів.

Мотив азарту (потреба у виграші, у змаганні, у 
виклику, у отриманні бонусу) 10

Виражається експліцитно такими лексичними 
одиницями, як «gratis»,»gewinnen Sie», часто вико-
ристовується одночасно із мотивом раціональності

«Erleben Sie eine Weltpremiere» [12, c. 3] // (3) « Entdecken Sie eine faszinierende Welt voller Vielfalt» [11, c. 55], що від-
повідає їх прямому призначенню. Найбільш уживаними лексичними одиницями виступають такі дієслова у наказовому 
способі, як «lebe», «erleben Sie», «entdecken Sie«, які у контексті туристичного рекламного дискурсу виступають сино-
німом до «reisen», зберігаючи спільне значення-сему «життя як процес». Вдаючись до їх вживання, автори рекламних 
актуалізують мотив потреби у пізнанні нового, пропонують туристичні продукти, як варіант задоволення цієї потреби, 
наголошуючи, що подорожі є невід’ємними від життя. 

Для німецького менталітету є характерним обережне та прагматичне ставлення до грошей. Потреба у розумному 
компромісі ціни та якості займає надзвичайно вагоме місце, тому рекламодавці, орієнтуючись на цю характерну особли-
вість німецькомовного потенційного покупця, апелюють до цього мотиву у більшості своїх рекламних оголошень. Мотив 
раціональності (потреба у розумному поводженні з грошима) посідає друге місце після мотиву задоволення потреби 
у пізнанні нового. 

Для туристичних рекламних текстів, які містять інформацію фінансового характеру, визначальною рисою є лаконіч-
ність та діловий стиль заголовків: (1)«Weltreisen: Günstig fliegen und viel sehen« [11, c. 78] // (2) «Vergleicht viel – spart viel!« 
[11, c. 93] // (3) «Clever buchen: Die besten Plätze in der Economy Class« [2, c. 90]. Мотив економії та вигоди виражається 
експліцитно, наприклад, такими лексичними одиницями, як «sparen», «günstig», які вживаються у прямому значенні. 

З метою посилення мотиву раціональності рекламодавці одночасно використовують також інші мотиви, зокрема мо-
тив задоволення естетичних потреб та мотив задоволення соціальних потреб:«Wie schön, dass diese magische Inselwelt 
näher liegt als man denkt und dass man hier herzliche Gastfreundschaft zu vergleichsweise sehr moderaten Preisen genießt« [12, 
c.15]. У наведеному вище повідомленні туристові пропонують насолодитись чарівністю островів та сердечною гостинніс-
тю за помірною ціною. 

Мотив задоволення соціальних потреб (потреба у любові, коханні, спілкуванні, дружбі, теплих людських сто-
сунках) за частотою вживання посідає третє місце: «Entdecke Afrika, Amerika, Asien, Europa. Gemeinsam mit anderen 
weltoffenen Menschen!« [12, c. 2]. Туристу пропонують відкрити для себе нові країни разом з іншими відкритими світові 
людьми. У наведеному повідомленні окрім мотиву задоволення соціальних потреб використовується також мотив ви-
знання. Запрошуючи адресанта повідомлення приєднатись до компанії подорожуючих, автор демонструє до нього своє 
дружнє ставлення, яке виражається передусім за допомогою прислівника «gemeinsam», що містить сему сумісності.

 «Jeden Sonntag treffen sich hier Einheimische und Touristen zu einem leckeren Barbecue und Reggaemusik»[11, c. 11]. Ін-
формуючи туриста про розважальний захід, у якому беруть участь місцеві жителі та інші туристи, під час якого можна 
послухати автентичну музику та скоштувати смачні страви, рекламодавець окрім мотиву задоволення соціальних потреб 
активізує також мотив задоволення фізіологічних потреб, а саме потребу у смачній їжі. На лексично-семантичному рівні 
це лексеми «barbecque» та»lecker», які номінують назву блюда та його якість.

Аналізуючи мотиви у туристичному рекламному німецькомовному дискурсі, ми виокремили також мотив задово-
лення потреби у натуральності (потреба у здоровому способі життя, у єднанні з природою, потреба в автентичнос-
ті): «Fernab des Massentourismus mitten im Atlantik gelegen, zählen die Azoren zu den letzten Naturparadiesen. Die 9 Inseln 
vulkanischen Ursprungs sind ideal für erholsamen Aktivurlaub und begeistern mit ihrer Vielfalt» [12, c. 15]. У цій туристич-
но-рекламній статті мотив задоволення потреби а автентичності реалізується за допомогою протиставлення понять 
«Massentourismus» та «Naturparadies». Мотив задоволення потреби у здоровому способі життя знаходить своє відобра-
ження також у іменнику «Aktivurlaub» та у прикметнику«erholsam». Поняття активного відпочинку у німецькомовній 
туристичній рекламі є тотожнім здоровому відпочинку.

Мотив задоволення потреби у самовираженні (потреба у творчості, спонтанності, подоланні перешкод, в 
усвідомленні своєї індивідуальності) є також важливим: «Entdecken Sie diе weltberühmte Metropole völlig neu mit acht 
exklusiven Geheimtipps» [12, c. 18]. Автор цього рекламного оголошення пропонує ексклюзивну інформацію, яка може 
збагатити особистість адресата та підкреслили його індивідуальність. Цей мотив виражається таким прикметником, як 
«exclusiv«, що характеризує винятковість: «Individuell entdeken. Galapagos Kreuzfahrten. Eine große Auswahl an Yachten 
verschiedener Kategorien für 5 oder 8-tägige Kreuzfahrten» [12, c. 38]. Наведене рекламне оголошення має за мету передати 
відчуття особливого ставлення до адресата. Пропонований тур є індивідуальним, розробленим ніби спеціально для нього, 
обраний маршрут – екзотичний, а також надається можливість вибору яхти, яка підкреслить унікальність особистості по-
тенційного покупця. Лексична одиниця «individuell» виступає маркером мотиву задоволення потреби у самовираженні. 

Мотив визнання (самоповага та потреба у повазі зі сторони інших, досягнення успіху, визнання та схвалення) 
посідає окреме місце: «Ungeahntes erleben und Unbekanntes verstehen – Ihr Länderexperte zeigt Ihnen das Kaleidoskop der 
Kulturen» [12, c. 47]. Адресату цього повідомлення пропонують отримати досвід, який зробить його більш цікавим та 
значущим для інших, а звертання на «Ви» до читача та потенційного клієнта, яке не є характерним для всіх туристичних 
рекламних оголошень у німецьких виданнях, підкреслює поважне ставлення.

За результатами нашого дослідження мотив задоволення фізіологічних потреб (потреба у смачній їжі, у побутово-
му комфорті) посідає далеко не перше місце для німецькомовних туристів, але тим не менш входить до складу 10 най-
більш значущих мотивів: «Del Coronado Hotel

«Kurzbeschreibung: Liegt auf der Halbinsel Coronado in der San Diego Bay. Das im viktorianischen Stil erbaute 5+Sterne 
Haus verfügt über rund 690 Zimmer, zahlreiche restaurants und Bars, zwei Pools und einen Spa» [12, c. 35].

Надаючи інформацію стосовно готелю, автор апелює до мотиву задоволення потреби у побутовому комфорті. Засо-
бами вираження цього мотиву виступають точні цифри, що характеризують готель та територію навколо нього, наприклад 
кількість ресторанів, басейнів та інше: (1)«Weinliebhaber probieren den honigfarbenden Süßwein «Verdelho» in Weinmuseum 
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«Museo do Vinho» // (2)«Ein süßer Traum – Mille Feuille von Kokosnuss und karamellisierter Ananas»[12, c. 6]. Метою цих 
рекламних повідомлень є зацікавити та заінтригувати тих туристів, для яких гастрономічні потреби є особливо важли-
вими. Маніпулятивний вплив досягається за допомогою використання метафор, а також епітетів, які привертають увагу, 
посилюють сприйняття інформації та передають відчуття спокуси. Наведений вище матеріал свідчить про те, що такі 
метафори як «ein süßer Traum« у значенні тістечка та епітет «honigfarbender« по відношенню до смаку вина сприяють 
відтворенню реальності.

Мотив відсутності ризику (потреба у безпеці здоров’я, майна, майбутнього) зустрічається здебільшого у турис-
тичних повідомленнях та статтях, присвячених рекламі авіа подорожей: «*Сyprus Airways (Zypern). Wurde bereits 1947 
gegründet. Fliegt ab Frankfurt und München nach Zypern (Larnaka)« [12, c. 95]. Це оголошення апелює до природної люд-
ської потреби у безпеці здоров’я та майбутнього, акцент на даті створення компанії стає імпліцитним маркером об’єкта 
туристичної реклами, тобто багаторічний досвід успішної роботи авіаліній виступає гарантом якості. 

Незважаючи на схожість наступного мотиву з мотивом потреби у пізнанні нового, ми виокремлюємо мотив задо-
волення естетичних потреб (задоволення потреби долучитись до краси, до прекрасного). Ці мотиви є близькими, 
але мотив задоволення потреби у пізнанні нового виражається більш інформативно, а мотив задоволення естетичних по-
треб більш емоційно: (1) «Sri Lanka – strahlendes Paradies im Indischen Ozean» [11, c. 53]. Використовуючи метафору «ein 
strahlendes Paradies» для характеристики Шрі-Ланки, автор тексту може створити в уявленні потенційного споживача 
вигідний йому образ. 

Мотив азарту (потреба у виграші, у змаганні, у виклику, у отриманні бонусу) займає останню сходинку, про-
те входить до десяти найбільш суттєвих мотивів у німецькомовному туристичному рекламному дискурсі: «Die neue 
Gratis-Broschüre «Malawi – Entdecken und Erleben» informiert über die unberührte Natur, den Reichtum an Wildtieren und 
Sportmöglichkeiten dieses afrikanischen Landes« [12, с.16] //, «Gewinnen Sie mit Tivoli Audio und Clever reisen! Ein Exemplar des 
Kopfhörers «Radio Silenz». Er bietet eine aktive Geräusch- unterdrückung und ist damit praktisch für Flugreisen« [12, с.16]. У на-
ведених ілюстраціях мотив азарту виражено експліцитно такими лексичними одиницями, як «gratis»,»gewinnen Sie». Апе-
люючи до цього мотиву, рекламодавці часто використовують мотив раціональності, наголошуючи, що можливість виграти 
є практичною. Враховуючи той факт, що мотив задоволення потреби у розумному поводженні з грошима є надзвичайно 
суттєвим для німецькомовної аудиторії, то апелювання до нього не є випадковим, а має за мету посилити мотив азарту.

Отже, за результатами нашого дослідження можемо стверджувати, що для німецькомовних туристів мотив задоволен-
ня потреби у пізнанні нового, мотив раціональності та мотив задоволення соціологічних потреб є найбільш значущими із 
10 мотивів, які було нами виокремлено, у той час, як мотив задоволення фізіологічних потреб, який є провідним у піраміді 
А. Маслоу, займає лише сьоме місце серед мотивів, якими керуються туристи. Мотив задоволення потреби у пізнанні 
нового присутній абсолютно у кожному тексті туристично-рекламного характеру.

Аналізуючи оголошення та статті туристичного рекламного характеру, ми дійшли висновку, що рекламодавці завжди 
апелюють до двох та більше мотивів, використання декількох мотивів одночасно дозволяє посилити вплив на рішення 
щодо придбання туристичного продукту (див. табл. 2).

Таблиця 2
Частота вживання одночасно декількох мотивів у туристичних рекламних повідомленнях.

Кількість мотивів Кількість туристичних рекламних статей та повідомлень
2 28
3 24
4 18
5 10
6 14
7 6

Одним із перспективних напрямків подальшого дослідження вважаємо детальний аналіз імпліцитних та експліцитних 
засобів вираження мотивів маніпулятивного мовленнєвого впливу у німецькомовному туристичному рекламному дискурсі.
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ОСНОВНІ ТЕОРИТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ УСТАНОВКИ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

Статтю присвячено передумовам виникнення та особливостям формування когнітивної парадигми в мовоз-
навстві, базовим поняття когнітивної лінгвістики та найбільш актуальним проблемам сучасної когнітивної науки.

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концепт, концептуальна метафора.

priNciple theOretical aNd MethOdOlOgical directiONS Of cOgNitiVe liNguiSticS
The article is devoted to a description of preconditions for the emergence and particularities of the formation of cognitive lin-

guistics paradigm, it covers basic concepts of cognitive linguistics and the most important problems in modern cognitive science. 
Key words: cognitive linguistics, concept, conceptual metaphor.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРИТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИ-
СТИКИ

Статья посвящена предпосылкам к возникновению и особенностям формирования когнитивной парадигмы в 
языкознании, базовым понятиям когнитивной лингвистики и наиболее актуальным проблемам современной когни-
тивной науки.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, концептуальная метафора.

ХХ век – это период активного и массового формирования междисциплинарных направлений в науке. Языкознание 
также в этом смысле оказалось плодотворной средой для новаций и, неоднократно «скрещиваясь» с другими науками 
или отдельными методами, дало нам множество субдисциплин (социолингвистика, психолингвистика, нейролингвистика, 
коммуникативная лингвистика, лингвистическое жанроведение, лингвокультурология, юридическая лингвистика, поли-
тическая лингвистика, биолингвистика и мн. др.). Одной из таких дисциплин стала когнитивная лингвистика. 

Целью данной работы является рассмотрение вопросов, связанных с истоками когнитивной лингвистики, ее основны-
ми постулатами, понятиями и терминами, а также актуальными направлениями исследований современной когнитивной 
лингвистики.

Когнитивная лингвистика сформировалась как ответвление от когнитивной науки в целом, под которой подразуме-
вается дисциплина, «изучающая познание и высшие мыслительные процессы на основе применения теоретико-инфор-
мационных моделей» [9, с. 264]. Сначала когнитивные идеи появились в математических исследованиях (прежде всего, 
постулат о том, что любой сложный процесс, любое сложное вычисление может быть представлено в виде последова-
тельности элементарных операций [17]). Позже когнитивная проблематика стала проникать и в другие науки: биологию, 
психологию, программирование, лингвистику.

Возникновение когнитивной лингвистики – это попытка исследовать механизмы и процессы познания посредством 
фактов языка. Когнитивная лингвистика выделяется в самостоятельную дисциплину к 80-м годам ХХ века. В 1975 году 
был впервые употреблен термин «когнитивная грамматика» в работе Дж. Лакоффа и Г. Томпсона [15]. В 1980 году вышла 
ставшая научным бестселлером и сыгравшая исключительную роль в становлении когнитивной теории метафоры книга 
Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живём» [16].

В русскоязычной языковедческой науке когнитивные идеи впервые были изложены в 1985 году в обзоре В. И. Гера-
симова [3]. Важной вехой для русской лингвистики в обсуждении и осмыслении когнитивных проблем стал 23-й выпуск 
сборника переводов «Новое в зарубежной лингвистике» [10], который вышел в 1988 году и полностью был посвящен 
когнитивным аспектам языка.

Таким образом, к концу 1980-х годов авторские концепции, разрозненные идеи и наблюдения стали складываться в 
полноценную дисциплину со своими понятийно-терминологическим аппаратом, предметом исследования и методами.

Однако идеи, подготовившие всплеск лингвистического когнитивизма, аккумулировались в течение десятилетий и 
даже столетий до этого как в гуманитарных, так и в естественных науках. Это и размышления о народном духе В. Гумболь-
дта, и биологические исследования П. Брока, К. Вернике, И. П. Павлова, и философские работы А. А. Потебни о проблеме 
языка и мышления, и нейролингвистические наблюдения А. Р. Лурии и многое другое. Например, В. А. Маслова приводит 
многочисленные и разнообразные источники, повлиявшие на формирование лингвокогнитивных идей [8, с. 26–29]:

1. Собственно когнитивная наука, которая заинтересовалась проблемами организации человеческого сознания, про-
цессами преобразования данных окружающего мира в знания, особенностями человеческой ментальности и т. п.

2. Когнитивная психология, из которой в когнитивную лингвистику пришли понятия когнитивных и концептуальных 
моделей. Несомненно, что психологические механизмы являются неотъемлемой частью сознания и влияют на большую 
часть мыслительных процессов, особенно, если речь идет о познавательной деятельности, ментальных структурах, кон-
цептосфере и т. п.

3. Лингвистическая семантика, так как многие категории когнитивной лингвистики соотносятся с традиционными 
семантическими явлениями, но рассмотренными под другим углом. В частности, для постсоветской когнитивной лингви-
стики характерно доминирование семантических исследований. Кроме того, ряд крупных современных русских когнити-
вистов в прошлом занимались традиционной или структурной семантикой.

4. Появление искусственного интеллекта (и соответственно, развитие кибернетики), который обнажил проблему того, 
что человеческое сознание не может быть конвертировано или преобразовано без потерь или трансформаций; стало при-
ходить понимание того, что оно нелинейно и неуниверсально.

5. Антропологические исследования в когнитивном ключе. Наиболее ярким и значительным примером такого рода 
является выдвинутая Б. Уорфом под влиянием идей Э. Сепира концепция «лингвистической относительности», которая, 
в частности, показывала (на примере некоторых языков коренных индейских племен США), как категории языка могут 
влиять на восприятие явлений окружающего мира.

6. Этнолингвистика и лингвистическая типология – дисциплины, которые уже более строго и обстоятельно стали 
заниматься тем, о чем писали Э. Сепир и Б. Уорф, то есть заниматься выявлением индивидуальных и универсальных черт 
в языках мира.

© Н. С. Сонник, Т. Е. Щеглова, 2016
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7. Нейролингвистика – дисциплина, которая исследует прежде всего головной мозг в его соотношении с речевой де-
ятельностью человека.

8. Психолингвистика, которая во многом занимается общими с когнитивной лингвистикой проблемами (например, 
языковой личностью, языковым сознанием, языковой картиной мира и др.), но рассматривает их преимущественно в кон-
тексте явлений и процессов человеческой психологии.

9. Культурология, которая исследует связь между культурой и концептами языка, показывая, что в национальном 
языке оседают и запечатлеваются культурные явления.

10. Сравнительно-историческое языкознание также сыграло определенную роль в накоплении фактов, служащих ког-
нитивным исследованиям, главным образом это сведения по истории значений различных слов.

Таким образом, источники формирования когнитивной лингвистики обширны как в хронологическом плане (идеи В. 
Гумбольдта), так и в плане междисциплинарности (когнитивная лингвистика подпитывается данными и гуманитарных, 
и естественных, и даже точных наук).

Исходя из того, что лингвокогнитология занимается проблемами соотношения знания и языка, можно, вслед за В. А. 
Масловой, говорить о трех фундаментальных темах, которыми занимается это лингвистическое направление:

1) природа языкового знания;
2) усвоение языкового знания;
3) использование языкового знания [8, с. 33].
Проблема природы языкового знания предполагает исследование видов и типов знаний, которые могут содержать 

различные знаки, а также особенности интерпретации, толкования знаков.
Проблема усвоения языкового знания связана с изучением причин появления различных знаков, их динамики (то есть 

изменения во времени), а также с выявлением закономерностей, определяющих и управляющих соответствующими про-
цессами знакообразования и эволюции знаков.

Проблема использования языкового знания предполагает разработку вопроса о соотношении знака и культурной реа-
лии, им обозначаемой, а также влияние косвенно отраженных в знаке культурных реалий на его функционирование.

Ученым, занимающимся когнитивными исследованиями, свойствен особый подход и особое восприятие некоторых 
явлений языка и культуры. Иногда даже говорят о так называемой «когнитивной идеологии» [14, с. 74]. Так, например, 
З. Д. Попова и И. А. Стернин сформулировали ряд положений, на которые они опираются в своей когнитивной модели 
языка. Вот некоторые из них, касающиеся осмысления понятия концепта:

– человек мыслит не словами, а концептами, которые формируются в сознании из единиц своеобразного универсаль-
ного предметного кода;

– концепт – фундаментальная единица мыслительной деятельности;
– совокупность концептов, упорядоченная в сознании человека, образует его концептосферу;
– при помощи языка возможно познание значительной части концептуального пространства сознания [11, с. 19].
Следует отметить, что концепт – одно из центральных понятий когнитивной лингвистики, но при этом и одно из на-

иболее трудно дефинируемых. Вот лишь немногая часть определений концепта, предложенных русской лингвистикой:
«Концепт – оперативная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей карти-

ны мира, квант знания. Самые важные концепты выражены в языке» [5, с. 90–92]. Определение Е. С. Кубряковой тяготеет 
к психофизиологическим категориям, соположенным понятиям языка и знания.

«Концепт – идея, включающая абстрактные, конкретно-ассоциативные и эмоционально-оценочные признаки, а также 
спрессованную историю понятия» [13, с. 412]. Ю. С. Степанов предлагает философско-культурологическую интерпрета-
цию понятия, акцентируя внимание на идейных и аккумулятивно-этимологических свойствах концепта.

«Концепт – это абстрактное научное понятие, выработанное на базе конкретного житейского понятия» [12, с. 246]. 
Абрам Соломоник предлагает довольно нетипичное для языковедов определение, где концепт фактически ограничивает-
ся только научной картиной мира.

«Концепт – сущность понятия, явленная в своих содержательных формах – в образе, понятии и в символе» [4,  
с. 19–20]. У В. В. Колесова умозрительно-семиотическая трактовка этого понятия со очевидным стремлением выстроить 
философски продуманное, лаконичное определение.

«Концепты – своеобразные культурные гены, входящие в генотип культуры, самоорганизующиеся интегративные 
функционально-системные многомерные (как минимум трехмерные) идеализированные формообразования, опирающи-
еся на понятийный или псевдопонятийный базис» [7, с. 16–18]. Здесь определение, в основном, построено на категориях 
философии, культурологии, теории информации и почти не содержит лингвистической интерпретации этого понятия.

Таким образом, понятие концепт интегрировано во многие научные дисциплины, что в известной мере усложняет 
выработку оптимальной дефиниции. Даже в рамках лингвистических определений концепта наблюдается значительное 
расхождение в подходах.

Также следует упомянуть о понятии когниция, которое имеет важное значение в контексте отграничения когнитивной 
лингвистики от похожих дисциплин (гносеологии, менталингвистики и т. д.). Н. Ф. Алефиренко справедливо указывает 
на то, что понятие когниции не равно по содержанию своему мнимому синониму гносеологии, и приводит целых 14 по-
нятийных свойств когниции:

1) процесс сознательного мышления;
2) процесс обыденного мышления, то есть неосознанного повседневного постижения мира;
3) конвертация обыденного опыта (чувственно-наглядного, телесного, сенсорно-моторного) человека в сферу языко-

вого сознания, что подразумевает последующие (4–9) виды процессов;
4) получение информации, знаний;
5) интерпретация информации и знаний;
6) преобразование информации и знаний;
7) запоминание информации и знаний;
8) извлечением из памяти информации и знаний;
9) использование в речемыслительной деятельности человека.
К ним примыкают вспомогательные психические процессы, участвующие в процессе когниции:
10) восприятие мира;
11) наблюдение;
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12) категоризация;
13) мышление;
14) воображение [1, с. 14].
Круг процессов этим не ограничивается и потенциально включает «многие другие психические процессы, как в их 

самодостаточности, так и в синергетическом сопряжении с языком и речью» [1, с. 14].
Как мы видим на примере понятий концепт и когниция, терминологический аппарат когнитивной лингвистики про-

должает находиться на стадии становления, однако активно разрабатывается и обсуждается учеными-когнитивистами.
Несмотря на то, что лингвокогнитология существует всего несколько десятилетий в качестве самостоятельной дис-

циплины, уже можно говорить о разных этапах ее существования, смещении исследовательских акцентов, появлении 
разнообразных частных методических наработок и т. п.

Современные исследования, объединенные лингвокогнитивной направленность, порой бывают крайне разнородны 
по методикам, подходам и идеологии. Некоторые работы выполняются практически в духе традиционной семантики и 
лексикологии, в то время как другие выходят в культурологические или логико-философские пространства, почти не уде-
ляя внимания собственно лингвистической проблематике описываемого явления. Какие-то из таких подходов единичны 
и связаны либо с конкретным авторским взглядом исследователя, либо представляют собой своего рода эксперимент. 
Другие образуют вокруг себя школы и десятки и сотни последователей. З. Д. Попова и И. А. Стернин предприняли попыт-
ку обобщить и типологизировать русскоязычные когнитивные исследования и выделить те из них, которые, по мнению 
авторов обзора, сформировались в полноценные направления [11, с. 16]:

1) культурологическое. К этому направлению относятся работы, в которых концепты исследуются междисциплинар-
но, прежде всего как явление культуры. Лингвистическая составляющая таких работ может быть сугубо вспомогательна 
(например, работы Ю. С. Степанова);

2) лингвокультурологическое. В рамках этого направления концепты обычно квалифицируются как элементы язы-
ка, исследуются в контексте национальной культуры как средство познания этой культуры посредством фактов языка  
(В. И. Карасик, С. Г. Воркачев, Г. Г. Слышкин, Г. В. Токарев). Целью таких исследований обычно является выявление 
индивидуальных особенностей национальных культур на основе лингвистических данных;

3) логическое. Концепты изучаются методами логики, это происходит обычно абстрагировано от лингвистических 
свойств концепта (Н. Д. Арутюнова, Р. И. Павиленис);

4) семантико-когнитивное. В рамках этого направления исследователи применяют методы грамматической и лекси-
ческой семантики, чтобы выявить и смоделировать какой-либо концепт. После накопления информации об отдельных 
концептах возможна попытка моделирования концептосферы на основе группы концептов. То есть при таком подходе 
осуществляется исследовательское движение от грамматической или лексической семантики к концепту. Представите-
ли – Е. С. Кубрякова, Н. Н. Болдырев, Е. В. Рахилина, Е. В. Лукашевич, А. П. Бабушкин, 3. Д. Попова, И. А. Стернин,  
Г. В. Быкова. Как видно из перечня фамилий, к этому направлению себя относят и авторы обзора;

5) философско-семиотическое. Здесь внимание уделяется когнитивной природе знака (А. В. Кравченко).
Таким образом, можно говорить о разнообразии подходов и методик даже в пределах русскоязычной когнитивной лин-

гвистики. Наиболее востребованными сейчас являются лингвокультурологическое и семантико-когнитивное направления.
Итак, когнитивная лингвистика – полноценное междисциплинарное явление, со своими особенностями формирова-

ния, специфическим предметом исследования и проблематикой, со своей индивидуальной, хоть и не до конца еще сфор-
мировавшейся, терминологией.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДНЫХ ГЛАГОЛОВ  
НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ «ДЖАМИЛЯ» ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА 

Статья посвящена результатам исследования способов словообразования производных глаголов в повести Ч. 
Айтматова «Джамиля», определению количественного состава глаголов, образованных морфологическим способом 
и выявлению наиболее продуктивного способа среди них. В ходе словообразовательного анализа установлена слово-
образовательная структура слова, установлен способ словообразования, разграничены деривационные и формоо-
бразующие аффиксы. Исследование проводилось в рамках синхронного словообразования без учёта этимологических 
связей, утраченных в ходе развития языка.

Ключевые слова: производные глаголы, способы словообразования, деривационные, формообразующие аффиксы. 

СЛОВОТВІРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХІДНИХ ДІЄСЛІВ НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ ЧИНГИЗА АЙТМА-
ТОВА «ДЖАМІЛЯ»

Стаття присвячена результатам дослідження засобів словотворення похідних дієслів у повісті Ч. Айтматова 
«Джаміля», визначенню кількісного складу похідних дієслів, утворених морфологічним способом і виявленню най-
більш продуктивного способу словотворення серед них. Під час словотвірного аналізу встановлено словотвірну 
структуру похідних дієслів, встановлено засіб словотворення, окреслені дереваційні та формотворчі афікси. Дослі-
дження проводилося в рамках синхронного словотворення без урахування етимологічних зв’язків, які були втрачені 
під час розвитку мови.

Ключові слова: похідні дієслова, засоби словотвору, дериваційні та формотворчі афікси.

WORD-FORMATION CHARACTERISTICS DERIVED VERBS ON THE MATERIAL THE NOVEL «jAMILA» 
By chiNgiZ aitMatOV

The article is devoted to the study of word formation methods derived verbs in the novel by Chingiz Aitmatov «Jamila», the 
definition of quantitative structure of verbs formed by the morphological method and identifying the most productive method 
among them. In the word-formation analysis set derivational structure of the word, it is sets the method of word formation, 
derivation and differentiated formative affixes. The study was conducted as part of the synchronous word formation excluding 
etymological links lost during the development of the language.

Key words: derivative verbs, ways of word formation, derivation, form-building affixes.

В современном языкознании многократно высказывалось мнение о возрастающем интересе лингвистов к проблемам 
русского словообразования [5, с. 71; 10, с. 21 и др.]. Однако наши наблюдения за публикациями журнала «Вопросы язы-
кознания» показывают, что за три года (2012 – 2015) по проблемам словообразования было опубликовано три статьи. В 
статье Л. А. Янда «Русские приставки как система глагольных классификаторов» представлен набор приставок и беспри-
ставочных глаголов, которые могут быть взаимодействовать при образовании слов [12]. И. В. Новицкая, рассматривая 
проблему словообразовательной синонимии в древнегерманских языках, отмечает, что В. В. Виноградов одним из первых 
затронул проблему словообразовательной синонимии [5, с. 72]. С. Г. Тотавосов пишет о структуре глагола, об использо-
вании максимально возможного количества префиксов при образовании глагола префиксальным способом [10]. В работе 
Ю. А. Шепеля утверждается, что «за последние годы изменились взгляды на префиксально-суффиксальный способ обра-
зования слов. Он стал определяться как конфиксация [11, с. 58]. Автор описывает процесс переразложения и указывает, 
что выделение конфиксальных словообразовательных средств меняет систему словообразования, обращает внимание на 
новую функцию суффиксов в системе конфиксов [11, с. 60].

Вопрос о классификации способов словообразования в русском языке является дискуссионным. Напомним несколько 
точек зрения отечественных исследователей относительно классификации способов словообразования. В. В. Виногра-
дов разграничивал четыре способа словообразования: 1) морфемный (аффиксальный), который в свою очередь делился 
на суффиксальный, префиксальный, суффиксально-префиксальный, бессуффиксный; 2) лексико-семантический («рас-
щепление» многозначного слова на омонимы); 3) лексико-синтаксический (сращение нескольких лексических единиц);  
4) морфолого-синтаксический (переход слова из одной части речи в другую) [6; 11, с. 21]. В 60 –70-е годы классификация 
способов словообразования была радикально пересмотрена. Многие случаи лексико-семантического, лексико-синтакси-
ческого и морфолого-синтаксического словообразования признаны фактами истории языка [6].

В современной лингвистике выделяются две большие группы способов словообразования – морфологические (морфе-
матические) и неморфологические (неморфематические) [2, с. 117]

Лексико-семантический способ – такой способ словообразования, при котором новые лексические единицы возника-
ют в результате изменений в семантике уже существующих в русском языке слов. Способ впервые был выделен и охарак-
теризован В. В. Виноградовым [4, с. 161]. Нам представляется, что таких глаголов в повести Айтматова «Джамиля» нет.

Лексико-синтаксический способ – новые слова образуются при сращении сочетаний слов с сочинительной и подчи-
нительной связью. При лексико-синтаксическом словообразовании образуется новое в фонетическом и морфологическом 
отношениях слово. В современном языке этот способ продуктивен лишь в словообразовании имен прилагательных и слу-
жебных слов [4, с. 163]. Образования глаголов данным способом в повести Айтматова «Джамиля» нами не обнаружено. 

Морфолого-синтаксический способ – это переход слова или отдельной словоформы одного лексико-грамматического 
класса в другой, или переход в другую часть речи [4, с. 162].

Способ словообразования – более крупная единица классификации, объединяющая ряд словообразовательных типов 
с одним и тем же средством образования слов. Морфологический способ словообразования – наиболее продуктивный в 
русском языке. В морфологическом словообразовании выделяются такие его разновидности, как аффиксация, безаффик-
сное словообразование, сложение, усечение производящей основы, обратное словообразование [6].

Аффиксация – самый продуктивный вид морфологического словообразования в современном русском языке. Он за-
нимает ведущее положение среди способов русского словообразования. Это образование новых слов присоединением к 
производящей основе словообразовательных аффиксов. Аффиксы, которые образуют новые слова, называются форман-
тами [8, с. 157; 7, с. 179]. 
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С учетом характера словообразовательных формантов в русском языке можно выявить следующие аффиксальные 
способы синхронного словообразования:

1) префиксальный, 2) суффиксальный, 3) постфиксальный, 4) префиксально-суффиксальный, 5) префиксально-по-
стфиксальный, 6) суффиксально-постфиксальный, 7) префиксально-суффиксально-постфиксальный [8, с. 157].

При суффиксальном, префиксально-суффиксальном, суффиксально-постфиксальном, префиксально-суффиксально-
постфиксальном способах словообразования аффиксы присоединяются к производящей основе. При префиксальном, по-
стфиксальном, префиксально-постфиксальном способах словообразования аффиксы присоединяются к производящему 
слову [8, с. 158].

Различается словообразование современного русского языка (или синхронное) и историческое (или диахронное). Син-
хронный словообразовательный анализ не учитывает этимологических связей, утраченных в ходе развития языка [8, с. 
168]. В нашей работе будет представлен синхронный словообразовательный анализ глаголов и его форм и использована 
традиционная классификация способов словообразования, представленная в «Русской грамматике». 

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы представить результаты исследования производных глаголов и спо-
собов их словообразования в повести Ч. Айтматова «Джамиля», представить количественный состав глаголов, образо-
ваннных морфологическим способом, позволивший выявить наиболее продуктивный среди них.

Материалом для исследования послужила повесть Ч. Айтматова «Джамиля». В повести нами установлено 1280 глаго-
лов. В связи с тем, что некоторые глаголы повторялись, анализу было подвергнуто 869 глаголов. Производных среди них 
установлено 492. Эти глаголы репрезентируют различные словообразовательные способы.

Объектом исследования являются производные глаголы, выбранных нами из повести Ч. Айтматова «Джамиля». В пове-
сти нами установлено 1280 глаголов. В связи с тем, что некоторые глаголы повторялись, анализу будет подвергнуто 869 гла-
голов. Производных среди них установлено 492. Эти глаголы репрезентируют различные словообразовательные способы.

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что впервые был осуществлен словообразовательный 
анализ производных глаголов повести Ч. Айтматова «Джамиля».

Теоретическое значение исследования заключается в выявлении способов словообразования производных глаголов в 
повести Ч. Айтматова «Джамиля».

Словообразование глаголов характеризуется использованием разнообразных деривационных средств, сложностью и 
многоаспектностью. А. Н. Гвоздев считает, что образование глаголов производится посредством приставок и суффиксов 
(суффиксальное образование сопровождается чередованием гласных и согласных), а образование глаголов от других ча-
стей речи и от глаголов предлагает рассматривать как два способа глагольного словообразования [3, с. 359].

Глаголы образуются морфологическим способом от разных частей речи, в первую очередь, от существительных и 
прилагательных, но также от местоимений, числительных и междометий. Образование новых глаголов от глагольных 
основ называется внутриглагольным словообразованием [4, с. 168]. 

Суффиксация – главный способ аффиксального образования, он занимает ведущее положение в русском словообра-
зовании. Суффиксальное словообразование глаголов не отличается разнообразием, по мнению А. Н. Гвоздева. Глаголы 
располагают небольшим количеством суффиксов, в основном имеющих значение процесса с некоторыми дополнитель-
ными значениями.

Исследование показало, что в повести Ч. Айтматова «Джамиля» в словообразовании производных глаголов было 
использовано 9 словообразовательных суффиксов: -а-, -и-, -е-, -ива-/-ыва-, -ова-/-ева-, -ва-, -нича-, -ну-, -я- и 4 формоо-
бразующих суффикса: -ти-, -ть-, -чь-, -л-. Наиболее многочисленную группу представляют глаголы, образованные путем 
присоединения морфа -а- (12), морфов -и-,-ва-,-ну- по 10 примеров. Среди формообразующих суффиксов наиболее много-
численную группу представляют морфы -л- (149 лексических единиц) и морф -ть- (84 лексических единицы).

Префиксальный способ образования представляет собой выражение словообразовательного значения производного 
слова при помощи префиксов. Особенно продуктивен способ префиксации в словообразовании глаголов [рг с. 180]. Пре-
фиксальные глаголы мотивируются глаголами несовершенного вида, чаще всего относятся к совершенному виду [6, с. 
355]. С помощью многочисленных приставок почти от каждого бесприставочного глагола могут быть образованы приста-
вочные глаголы [7, с. 168].

По количеству морфов префиксы делятся на две группы: 1) префиксы, представленные одним морфом, который обыч-
но оканчивается на гласную фонему [6, с. 356]. К ним относится 129 дериватов:

2) префиксы, представленные двумя морфами, из которых один заканчивается на согласную, а другой – на гласную о 
[6, с. 356]. К ним относится 56 дериватов:

Таким образом, нами было установлено, что в повести Ч. Айтматова «Джамиля» при образовании производных глаго-
лов была использована 21 приставка: вы-, до-, за-, на-, о-, пере-, по-, при-, про-, у-, во-, вз-/вс-, воз-, об-, от-, ото-, под-, 
подо-, раз-/рас-, разо-, с-/со-.

Наиболее продуктивным оказался префикс по-. С его помощью образовано 34 лексических единицы в исследуемом 
произведении. Вторым по количеству представленных лексических единиц оказался префикс за- (28 лексических еди-
ниц). Третью группу представляют префиксы с- (16 лексических единиц), вы- (15 лексических единиц), у- (14 лексических 
единиц). Единичными оказались примеры с префиксами во-, воз-, вс-, рас-, разо-.

Постфикс – ся (сь) как словообразовательная морфема используется в глагольном словообразовании для выражения 
залоговых значений (возвратности, взаимности). Постфикс – ся переводит глагол в разряд непереходных с особым лекси-
ческим значением. При образовании страдательного залога постфикс – ся (-сь) не меняет лексического значения, поэтому 
его следует рассматривать как формообразующий [6, с. 176].

Постфиксальные глаголы мотивируются глаголами любой структуры, за исключением суффиксальных непереходных 
глаголов с суффиксом -нича-, -ствова, -ну-, префиксально-суффиксальных непереходных глаголов с префиксами и суф-
фиксом -е-, и суффиксально-постфиксальных, префиксально-суффиксально-постфиксальных [6, с. 384].

Постфикс присоединяется к целому производящему слову справа. Постфиксация как способ словообразования ис-
пользуется преимущественно в глаголе [6, с. 188]. Производных глаголов данного способа словообразования в повести Ч. 
Айтматова «Джамиля» установлено 69.

Постфикс – те присоединяется к форме 2-го лица единственного числа повелительного наклонения глагола или к 
форме 1 лица множественного числа настоящего и будущего времени изъявительного наклонения для выражения сов-
местного действия. В этих образованиях постфикс – те выступает в роли формообразующего. В нашей картотеке таких 
примеров 1: тревожьтесь.
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Исследование позволяет утверждать, что в процессе словообразования были использованы постфиксы -ся, -сь и -те, но 
более продуктивным является постфикс -сь. С его помощью образован 41 производный глагол в нашем списке. Наименее 
продуктивным оказался постфикс -те, представленный единичным случаем.

Суффиксация в сочетании с постфиксацией выражает словообразовательное значение с помощью суффикса и по-
стфикса одновременно. Суффиксально-постфиксальные глаголы мотивируются существительными и прилагательными 
[6, с. 384]. Суффиксально-постфиксальные глаголы – непереходные, относятся к несовершенному виду и к тому же суф-
фиксальному классу, что и суффиксальные глаголы, имеющие тот же суффикс. Морф – ся представлен во всех словофор-
мах, если этому морфу предшествует согласная [6, с. 384]: возвращался. Морф -сь представлен во всех словоформах после 
гласных, за исключением причастий[6, с. 384]. Глаголов подобного способа образования в нашей картотеке 28:

Производные глаголы с суффиксом -а- и постфиксом -ся (сь) – 11 
Производные глаголы с суффиксом -и- и постфиксом -ся – 9
Производные глаголы с суффиксом -ива- и постфиксом -ся (сь) – 2: останавливался (останавливалась), настаивался.
Производные глаголы с суффиксом -ова- и постфиксом -ся (сь) – 1
радовалась
Производные глаголы с суффиксом -ва- и постфиксом -ся (сь) – 1
забывалась
Производные глаголы с суффиксом -ну- и постфиксом -ся (сь) – 3: двинулись, кинулся (кинулась), рванулась
Производные глаголы с суффиксом -я- и постфиксом -ся (сь) – 1
теснятся
Таким образом, нам удалось установить, что в словообразовании суффиксально-постфиксальных глаголов, представ-

ленных в повести Ч. Айтматова «Джамиля» было использовано 7 различных суффиксов: -а-, -и-, -ива-, -ова-, -ва-, -ну-, 
-я-. Наиболее продуктивным оказался суффикс -а- (образовано 11 лексических единиц) и -и- (образовано 9 лексических 
единиц). Единичными примерами представлены постфиксальные глаголы с суффиксами: -ва-,-ова-,-я-.

Префиксально-суффиксальный способ выражает значение производного слова с помощью префикса и суффикса, ко-
торые одновременно присоединяются к производящей основе [6, с. 180]. Большая часть префиксально-суффиксальных 
глаголов мотивируется существительными, прилагательными и глаголами [6, с. 375]. Производных глаголов подобного 
способа образования в нашей картотеке 92.

На материале повести Ч. Айтматова «Джамиля», нами установлено, что в суффиксально-префиксальном способе об-
разования глаголов было использовано 7 суффиксов: -а-, -е-, -и-, -я-, -ва-, -ива-/-ыва-, -ну-. Наиболее продуктивным ока-
зался суффикс -а-, с ним сочеталось 12 префиксов -вз, -вы, -за, -на, -о, -от, -об, -со, -по, -при, -про, -у. Представленный 
материал позволяет сделать вывод, что наиболее продуктивным оказался префикс вз-/вс, из семи возможных вариантов 
он использовался в пяти.

Префиксация с постфиксацией характерна для словообразования глаголов [6, с. 181]. Префиксально-постфиксальные 
глаголы мотивируются глаголами несовершенного вида (в единичных случаях глаголами совершенного вида), они непе-
реходные, совершенного вида [6, с. 385]. Производных глаголов подобного способа образования в нашей картотеке 56.

Анализ производных глаголов из повести Ч. Айтматова показал, что в префиксально-постфиксальном способе обра-
зования глаголов было использовано 19 различных префиксов (-вы, -во, -вс, -до, -за, -ис, -на, -о, -обо, -ото, -от, -по, -при, 
-про, -пере, -рас, -разо, -с-/со-, у-) с постфиксами -ся (-сь). Среди них наиболее продуктивными оказались префиксы по- 
(образовано 9 лексических единиц), до-, за- (образовано по 5 лексических единиц). Единичными случаями в префиксаль-
но-постфиксальном способе представлены префиксы во-, со, разо-, пере-, от-/ото, обо-, ис-.

Непереходные префиксально-суффиксально-постфиксальные глаголы мотивируются существительными, прилага-
тельными и глаголами. Словообразовательные типы образуют лишь глаголы с префиксами о- и об-, суффиксами -и- и по-
стфиксом -ся, мотивированные именами. Глаголов подобного способа образования в нашей картотеке 3: остепениться, 
обходились, обрадовалась (обрадовался) и глаголы с префиксом пере-, суффиксом -ива- и постфиксом -ся, мотивирован-
ные глаголами. В нашей картотеке представлен 1 глагол: переговаривались. Остальные форманты выделяются в отдель-
ных глаголах [6, с. 390]. Отдельные глаголы совершенного вида, мотивированные существительными и прилагательными 
имеют суффикс -и-, постфикс – ся и ряд префиксов [6, с. 390]. В нашей картотеке таких глаголов 3: возмутился, заупря-
милась, запропастилась. В отдельных глаголах, мотивированных глаголами, выделяется суффикс -ива-, постфикс – ся и 
префикс при- [6, с. 390]. К ним относится 1 дериват: придерживались.

В нашей работе выделена группа префиксально-суффиксально- постфиксальных глаголов, словообразовательные 
типы которых не отражены в Грамматике. Это глаголы, мотивированные глаголами.

Таким образом, исследование производных глаголов в повести Ч. Айтматова «Джамиля» показало, что в процессе 
словообразования глаголов префиксально-суфиксально-постфиксальным способом было использовано 17 префиксов (в-, 
воз-, вс-, вы-, за-, из-, на-, о-, об-/обо-, от-, по-, пере-, при-, под-, раз-/рас-, с-/со-, у-) и 7 суффиксов (-а-, -и-, -я-, -ва-, -ну-, 
-ова-, -ива-/-ыва-).

Подытоживая заметим, что среди производных глаголов, выделенных для анализа из повести Ч. Айтматова «Джа-
миля», преобладают глаголы, образованные префиксальным способом. Данный способ представлен 185 лексическими 
единицами. Второй по количеству группой оказалась группа глаголов, образованных префиксально-суффиксальным спо-
собом, их в нашей картотеке насчитывается 92 лексических единицы. Третьей по количеству группой оказалась группа 
глаголов, образованных постфиксальным способом. Таких образований оказалось 68 лексических единицы. Суффик-
сальным способом в нашей картотеке образовано 63 лексические единицы. Префиксально-постфиксальным способом 
образовано 56 лексических единиц, префиксально-суффиксально-постфиксальным – 40, суффиксально-постфиксальным 
способом образовано 28 лексических единиц.

Исследование подтвердило общие теоретические положения, существующие в лингвистической науке о том, что гла-
голы чаще всего образуются префиксальным способом. Это объясняется разнообразием префиксов и способностью одно-
го префикса соединяться с различными глаголами. Суффиксальный способ менее всего свойственен глаголам.
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ПОНЯТТЄВИЙ КОМПОНЕНТ КОНЦЕПТУ WAR/ВІЙНА ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ

У статті виокремлено трикомпонентну структуру універсального концепту WAR/ВІЙНА, схарактеризовано 
засоби омовлення поняттєвого елемента в англійській та українській лінгвокультурах; проаналізовано проблеми 
відтворення компонентів однієї лінгвокультурної системи іншою. Поняттєву складову концепту WAR/ВІЙНА визна-
чено з орієнтацією на словникові дефініції, а також через синонімічні відношення лексем-вербалізаторів, які разом із 
фразеологізмами входять до змістового ядра концепту.

Ключові слова: концепт WAR/ВІЙНА, лінгвокультура, понятійний компонент, переклад, адекватність.

THE NOTIONAL COMPONENT OF THE CONCEPT WAR/VIyNA AS A SUBjECT-MATTER FOR TRANSLATION
The article suggests a comparison of the categories «concept» and «notion». The relevance of such differentiation is 

explained by the ambiguousness of interpretations of the term «concept» in the frames of different scientific paradigms. 
Comparative analysis between the terms is carried out on the basis of the linguistic and cultural approach. The most essential 
features that differentiate two categories are determined. Within this framework, three components’ (notional, figurative and 
value) structure of the universal concept WAR/VIYNA is distinguished. The article highlights the verbalization peculiarities 
of the notional aspect in the English and Ukrainian linguistic cultures. As the result, this side of the concept WAR/VIYNA is 
defined according to lexicographic definitions with the help of synonymic relations of the lexemes-verbalizators and idioms 
which compose denotative core of the concept. The author focuses on the problems of rendering the notional element of the 
concept so that to decrease difficulties that a translator may come across while reproducing figurative and value components.

Key words: concept WAR/VIYNA, linguistic culture, notional component, translation, adequacy.

ПОНЯТИЙНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТАWAR/ВOЙНА КАК ОБЪЕТК ПЕРЕВОДА
В статье выделена трехкомпонентная структура универсального концепта WAR/ВOЙНА, охарактеризованы 

средства вербализации понятийного элемента в английской и украинской лингвокультурах; проанализированы про-
блемы воспроизведения компонентов одной лингвокультурной системы другой. Понятийная составляющая концеп-
та WAR/ВІЙНА рассмотрена на основе словарных дефиниций, а также через синонимические отношения лексем-
вербализаторов, которые вместе с фразеологизмами входят в содержательное ядро концепта.

Ключевые слова: концепт WAR/ВOЙНА, лингвокультура, понятийный компонент, перевод, адекватность.

Сучасні пріоритетні розвідки філологічного спрямування знаходяться під антропоцентричним кутом зору, що зу-
мовлює жваве дослідження світосприйняття людини, структур мовної свідомості, мовних картин світу, концептосфер як 
окремого індивідууму, так і мовного колективу, до якого він належить, концептів та моделювання світу з їх допомогою 
(Н. Арутюнова, С. Воркачов, В. Демецька, С. Жаботинська, В. Карасік, В. Колесов, О. Кубрякова, Д. Лихачов, С. Лоу-
ренс, Е. Марголіс, В. Маслова, А. Приходько, О. Селіванова, Г. Слишкін, Б. Сміт, Й. Стернін). Концепт виступає одним із 
центральних понять не лише літературознавства, філософії, лінгвістики, психології, культурології, а й, насамперед, пере-
кладознавства, галузь якого межує зокрема, з культурологією. Дефініцій терміну «концепт» існує безліч, оскільки кожна 
наука вивчає концепт у специфічному для неї ракурсі, що призводить до чисельних потрактувань поняття «концепт». 

Зважаючи на велику кількісь лінгвістичних розвідок, де викладені різні точки зору та визначення тих самих термінів 
і понять, на сучасному етапі розвитку філологічної думки терміни «концепт» й «поняття» виступають об’єктом дискусій 
з тієї точки зору, чи варто вважати ці терміни рівнозначними, чи, навпаки, ототожнювати їх неприпустимо. Іншим дис-
кусійним питанням, пов’язаним із кваліфікацією феномена концепт, є також наявність/відсутність у структурі концепту 
оцінно-емотивних, ціннісних і прагматичних компонентів (Ю. Ковбаско, А. Косенко, А. Кудиненко).

Проблема концепту пов’язана з багатьма суміжними категоріями, серед яких «смисл», «значення», «поняття». Існує 
багато точок зору на визначення цих понять, однак особливі труднощі пов’язані з розмежуванням саме термінів «поняття» 
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й «концепт», які визначалися, зокрема як синоніми. У площині перекладознавчих розвідок вважаємо за необхідне дифе-
ренціювати ці терміни, які, хоча і мають спільні аспекти, все ж істотно відмінні. 

Для перекладознавства, де все більше уваги приділяється відтворенню етноспецифіки концептосфер різних культур, 
суттєвим є твердження про те, що кожен концепт містить відбиток тієї етнокультурної системи, у рамках якої він сформу-
вався. Зважаючи на це, вбачається актуальним розмежувати терміни «поняття» і «концепт» для подальшого розуміння/
розпізнання концепту та вибору способів його відтворення у певному дискурсі, адже перекладач має однозначно розумі-
ти, що саме перед ним – поняття чи концепт, аби прийняти зважене рішення для досягнення адекватності перекладного 
тексту та мовно-стилістичної відповідності оригіналу та перекладу. 

Мету цієї розвідки становить дефінітивне зіставлення термінів «поняття» й «концепт» та з’ясування їх найсуттєвіших 
інтегральних/диференційних рис, а також лінгвальна характеристика поняттєвої складової концепту WAR/ВІЙНА в ан-
гломовній та українській картинах світу. 

Плутанина при використанні термінів пов’язана з індивідуальною інтерпретацією їх різними дослідниками та від-
сутністю їх єдиного розуміння і критеріїв семантичного розмежування у мовознавчій парадигмі. Спробуємо передусім 
з’ясувати, що ж таке концепт і, як його потрактовують у лінгвістичних студіях.

Сучасні дефініції концепту ґрунтуються на різних підходах. Дослідники визначають концепт як «квант знання» [7,  
с. 75], як будь-який ідеальний об’єкт, як «згусток культури у свідомості людини, або те, у вигляді чого культура входить у 
ментальний світ людини» [18, с. 24], як «одиницю ментальності даної культури» [17, с. 60], як «базова когнітивна сутність, 
що уможливлює поєднання смислу з уживаним словом» [5, с. 36]. Аналіз численних лінгвістичних розвідок дає підставу 
вважати, що концепти уособлюють наше знання про оточуючі нас живі істоти та об’єкти, які реалізують «базову когнітив-
ну сутність, що дозволяє пов’язувати сенс зі словом», а «з психологічної точки зору виконують функцію категоризації» 
[6, с. 91].

Стосовно відношень між досліджуваними суміжними категоріями у науковій літературі наявні різні судження. Кон-
цепт і поняття нерідко ототожнюють, зважаючи на зміст терміна «концепт», використаний у середньовічній схоластиці  
П. Абеляра [10, с. 84]. Ю. Степанов диференціює концепт і поняття відповідно до їхньої належності до різних наук: понят-
тя – до логіки, філософії, концепт – до математичної логіки, культурології та лінгвістики [18, с. 26]. Поняття здебільшого 
визначають як частину концепту, його ядерну структуру, сукупність інтегральних і диференційних ознак у ряді понять 
одного класу [13, с. 119]. За визначенням О. Кубрякової, до концепту залучаються уявлення, образи, поняття [9, с. 73].  
С. Жаботинська наголошує, що концепт – це родове поняття для низки ментальних сутностей як-от: уявлень (узагаль-
нених чуттєво-наочних образів), понять (думок про найбільш загальні, істотні ознаки предмета чи явища як результат 
раціонального пізнання), гештальтів і схем дій [4, с. 14]. Згідно з точкою зору С. Воркачова, концепт і поняття диферен-
ціюються за ступенем абстрактності свого змісту [1, с. 7]. У свою чергу, В. Колесов трактує концепт як сутність, явленою 
плоттю слів у своїх змістових формах: у конструктивному – в образі й символі, а у структурному – у понятті [8, с. 64].

За О. Селівановою, у лінгвістиці поява концепту була зумовлена нагальною потребою нового тлумачення терміна 
«поняття», яке традиційно розглядалося як абстракція окремих чуттєвих ознак, а згодом розширило свій обсяг до рівня 
єдності загального, одиничного й особливого, тобто всього обсягу інформації про певний об’єкт або клас об’єктів. На по-
значення другого тлумачення почав використовуватися термін «концепт» [13, с. 124].

Сучасні перекладознавці продовжують пошуки оптимального підходу до обґрунтування термінологічного визначення 
концепту релевантного теорії і практиці перекладу. В. Демецька вказуює на наявність культурної семантики концепту, 
яка виражається в асоціаціях, що, у свою чергу, реалізуються оцінністю, а ще конкретніше – аксіологемами. Аксіологеми 
з експліцитно / імпліцитно вираженою позитивною / негативною коннотаціями «конвоюють» концепт у тексті, накопи-
чуючи навколо нього оцінки, емоції, коло асоціацій, які через знаковість для певної культури часом не мають того, що 
називається текстовою або вербальною актуалізацією, але однаково сприймаються аудиторією [2].

Серед усього розмаїття підходів до розуміння концепту в нашій роботі для лінгвокультурологічного вивчення кон-
цепту WAR/ВІЙНА найбільш релевантним постає перекладознавчий підхід (С. Воркачов, В. Демецька, В. Карасік,  
Г. Слишкін), представиники якого наголошують на положенні, що на відміну від понять, концепти не тільки мисляться, 
вони переживаються [18, с. 36]. Отже, порівняно з концептами поняття мають дещо спрощену структуру, в якій переважає 
змістова складова і присутні не всі компоненти, що уособлені у структурі концепту. У сучасному вітчизняному перекла-
дознавстві диференційним параметром цих категорій постає образність, емотивність, оцінка, які відсутні у понятті [2]. На 
нашу думку таке розмежування є достатньо обґрунтованим.

Отже, лінгвокультурний концепт WAR/ВІЙНА характеризується нами як трикомпо нентне ментальне утворення, що 
вміщує понятійні, образні та ціннісні елементи [7, с. 77], «належить свідомості, а також детермінується культурою та 
омовлюються в мові» [16, с. 35]. Поняттєва сторона концепту представляє його мовну фіксацію, позначення, опис, знако-
ву структуру, дефініцію, пов’язану із вербалізацією концепту. Концепт може бути вербалізований лексичними, фразеоло-
гічними та синтаксичними різними засобами. Образний компонент концепту включає зорові, слухові, тактильні, смакові 
характеристики предметів, явищ, подій, відбитих у нашій пам’яті, релевантні ознаки практичного знання. У свою чергу, 
ціннісний складник концепту визначається етично-культурними нормативами окремого індивідуума або суспільства в 
цілому [6, с. 35].

Концепт WAR/ВІЙНА належить до універсальних концептів, оскільки він представлений в усіх культурах і мовах 
світу. Однак у мовній свідомості кожного народу є свої особливості розуміння цього концепту. Тому досліджуваний 
концепт, як ментальну одиницю, вважаємо доцільним описати через аналіз лексичних засобів його мовної фіксації, що 
надасть змогу найповніше репрезентувати понятійний зміст лінгвокультурного концепту WAR/ВІЙНА.

У межах нашого дослідження ми послуговуємося визначенням, сформованим українським германістом А. Приходько, 
який звертає увагу на коректність вербального «ярликування» семіотичного, знакового «тіла» концепту, адже саме воно 
вказує на його лінгвокультурологічну інтерпретацію. Якщо ментальні одиниці з однаковою концептуальною організацією 
по-різному вербалізуються в різних мовах, то ім’я їм потрібно давати мовою, яка виступає об’єктом спеціального аналізу 
[12, с. 126].

Об’єктом дослідження поняттєвої складової концепту WAR/ВІЙНА вважаємо не реальну дійсність саму по собі, а 
її відображення в свідомості народів, в їх історії, що охоплює сукупність діахронічно сталих і змінних концептуальних 
ознак. Вектор етнічного розвитку концепту зумовлений внутрішньою формою слова-імені концепту, що сягає корінням її 
етимології. Тому вивчення мовної фіксації досліджуваного концепту повинно мати діахронічно-етимологічний характер, 
що дозволить простежити динаміку пізнання світу військової сфери і формування концепту WAR/ВІЙНА. 
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Єдиним можливим шляхом аналізу понятійної складової досліджуваного концепту нам видається спроба вивчення 
засобів реалізації концепту в мові на матеріалі дефініцій та словникових статей англійської та української мови окремо. 

Слова-імена концепту WAR і ВІЙНА є полісемантичними. Так, понятійна сторона концепту WAR фіксується лекси-
кографічними джерелами у вигляді таких значень: 1) a state of armed conflict between different countries or different groups 
within a country; 2) a state of competition or hostility between different people or groups; 3) a sustained campaign against an 
undesirable situation or activity [23]. 4) а war is a period of fighting or conflict between countries or states; 5) war is intense 
economic competition between countries or organizations; 6) if you make war on someone or something that you are opposed to, 
you do things to stop them succeeding; 7) the Napoleonic wars; 8) the war against drugs [20]. Згідно словників англійської мови 
дана лексема war може виступати як іменник, прикметник, дієслово, прислівник, що вказує на значущість для свідомості 
носіїв англійської лінгвокультури того змістового поля, до якого вона входить [23].

Зіставимо змістове ядро концепту ВІЙНА у просторі української лінгвокультури. Понятійна сторона концепту ВІЙНА 
представлена такими значеннями: 1) організована збройна боротьба між державами, суспільними класами тощо; 2) пе-
рен. стан ворожнечі між ким-небудь; суперечка, сварка з кимсь; боротьба [14].

Звернімося до англійського концепту WAR. Англійська лексема war має складну історію: давньоанглійську форму 
werre (large-scale military conflict) виводять через реконструйовану старофранцузьку форму guerra (difficulty, dispute; 
hostility; fight, combat, war), яка походить від прагерманської лексеми werso та латинського bellum з дефініцією «to bring 
into confusion» [22]. Походження поняття war в давньоанглійській мові пов’язане з міфологічними витоками, з поняттями 
фізичного збитку, агресивності, лайки, прагнення до володіння, а також з поняттями мистецтва та екіпіровки. Згадаємо, 
що основна тема давньоанглійських героїко-епічних поем – чвари і війни. Отже, саме епос давав всебічну картину світу, 
вчив відрізняти добро від зла, наставляв як жити і вмирати зокрема, через уведення поняття war [19, с. 301].

Концепт ВІЙНА для найдавніших слов’ян асоціювався з полюванням, оскільки українське слово «війна» походить 
від стародавнього кореня в споріднених індоєвропейських мовах зі значенням «переслідувати, гнати, полювати» (лит. 
vajóti «ганяти, переслідувати», лтс. vajầt «переслідувати», двн. weida «полювання», ірл. fíad «дичина», ав. vayeiti «скакати, 
бігати, мчати», ос. уайын «гонить, переслідує») [3, с. 431]. У «Етимологічному словнику української мови» [там же] се-
ред генетично споріднених слів з лексемою війна присутнє слово вояччина, яке має яскраву негативно забарвлену форму 
словотворення. Зазвичай суфікс -чин(а) вносить семантичний елемент зневажливості чи презирства, що відображено у 
словниковій дефініції «зневажл. військові; агресивні військові кола» [14]. В англійській мові ця номінативна одиниця екс-
плікується за допомогою лексеми the military, яка має нейтральну конотацію «the armed forces of a country» [23]. Отже, на 
етимологічному рівні ми бачимо, що світоглядне осмислення й концептуалізація війни стародавніми слов’янами частково 
не збігаються з давньоанглійською традицією через неспівпадіння коннотаціної оцінки. 

Додаткові поняттєві характеристики концепту WAR в англомовній лінгвокультурі представляє ідіоматичність низки 
одиниць фразеологізмів: war of nerves, war to end all wars, war of words, war clouds are gathering, war against illiteracy, to 
make war on disease, to have war in one’s heart, war to the knife, war of the elements, war between man and nature, on a war 
foot basis, with all one’s war paint on [23]. Мотиваційна основа таких висловів здебільшого пов’язана зі світом традиційних 
народних образів та уявлень. На нашу думку, фразеологічні поєднання приписують досліджуваному концепту ознаки, що 
асоціюються з англомовною картиною світу і висловлюють національне ставлення до нього, дають оцінку.

У сучасному світосприйнятті носіїв англійської лінгвокультури змінюється відношення до війни, що пов’язано з не-
прийняттям вбивства як способу існування і зростаючою цінністю індивідуального життя. Отже, понятійне поле концеп-
ту WAR доповнюється лексичними одиницями синонімічного ряду, що уточнюють ознаки домінантної лексеми «war»: 
conflict, warfare, combat, fighting, (military) action, bloodshed, struggle; battle, skirmish, fight, clash, engagement, encounter; 
offensive, attack, campaign; hostilities; jihad, crusade [23]. 

На рівні слова вербальна репрезентація концепту ВІЙНА здійснюється іменем цього концепту – лексемою війна та її 
синонімами: брань, пря, кровопролиття, м’ясорубка, погуляння, сварка, суперечка, сутичка, конфлікт, боротьба, зма-
гання, суперництво, ворожнеча, агресія, битва. [15]. При співвіднесенні словникових синонімів цього концепту у двох 
лінгвокультурах виявляється, що їх семантика практично рівнозначна, та вони покривають один одного.

При порівнянні значень лексем war і війна ми дійшли висновку, що в українських словникових дефініціях війна як прояв 
ворожнечі та суперництва вживається у переносному значенні слова. Переносне вживання слова за своїм змістом індивіду-
альне і використовується лише в певному контексті, тобто є тимчасовим, ситуативним, і за словом не закріплюється. Втім в 
англійських словникових статтях така інформація відсутня. Вважаємо, що це можна пояснити міжкультурною розбіжністю 
уявлень про війну. Понятійне ядро концепту ВІЙНА утворює додаткові значення лексеми війна, поєднані інтегральною 
семою «боротьба» та супутньою оцінною семою «погано». В англійській лінгвокультурі релевантні події чи положення 
речей вважаються природнім станом, закріпленим громадським досвідом народу, що має в його житті історичне коріння, 
та вербалізується за допомогою лексичних засобів, більшістю випадків, з нейтральною або навіть позитивною конотаціями.

Історично цю різницю змістової складової концепту WAR/ВІЙНА можна пояснити тим, що за свою багатовікову іс-
торію українці не один раз зазнавали набігів з боку монгольської нації, які відрізнялися особливою жорстокістю, не раз да-
вали відсіч шведським і литовським загарбникам та німецьким окупантам. Протягом усього існування український народ 
прагнув створити самобутню державу. Домінувальним чинником феномену української нації є духовна повноцінність, 
потенційність національного самоусвідомлення і самозбереження. Саме ці риси, що переходили з покоління в покоління, 
визначають етноспецифічний вектор культурного розвитку та мовного втілення лінгвокультурного концету ВІЙНА. 

Отже, у вербальній маніфестації концепту WAR/ВІЙНА проявляються як універсальні, так і національно-специфіч-
ні риси, які відображають культурно-історичну детермінованість формування мовної картини світу двох лінгвокультур. 
Аналізуючи дані лексикографічних джерел, ми дійшли висновку, що семантика концепту WAR частково відповідає се-
мантиці концепту ВІЙНА, і вихідна понятійна сутність концептів полягає в наступному: «війна – це боротьба з метою 
захоплення здобичі». 

Здебільшого відтворення концепту WAR/ВІЙНА у перекладі не викликає проблем, адже він є універсальним, загаль-
нолюдським, проте ключові труднощі можуть траплятися при відтворенні досліджуваного концепту крізь призму наці-
ональної своєрідності світосприймання та специфічних уявлення щодо війни дистантних зіставлюваних лінґвокультур. 
Різниця у семантиці лексем-вербалізаторів досліджуваного концепту використовується для досягнення прагматичної цілі, 
що у відтворенні тексту оригіналу неприпустимо ігнорувати. 

У процесі перекладу адекватне/неадекватне відтворення перекладачем прагматичного потенціалу вихідного повідо-
млення залежить від дистанції між культурами та, безумовно, пріоритету самої прагматичної функції. Завданням пере-
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кладача має бути вибір оптимальних засобів для відтворення етнічних особливостей досліджуваного концепту в мові 
перекладу, де необхідно враховувати як колективну, так і завуальовану індивідуальну картини світу.

У перекладі мають відтворюватися всі елементи, які формують домінанту концепту в рамках перекладознавчого під-
ходу – понятійний, образний та ціннісний. Передача понятійного ядра концепту, який висвітлюється тоді, коли має опи-
совий характер визначення або доповнюється додатковим атрибутивом, завдяки чому відбувається його деталізація, яка 
відіграє визначальну роль, не викликає, зазвичай, надмірних труднощів, але образний та ціннісний виміри так чи інакше 
потребують більших творчих зусиль перекладача та високого рівня мовної компетенції культурологічного характеру. 

Отже, вирішення проблем способів мовної реалізації концептів у різних культурах засобами мови перекладу залиша-
ється актуальним питанням перекладознавства. 

Перспективи подальших досліджень убачаємо в окресленні парадигми основних перекладацьких труднощів, що 
пов’язані з вербалізацією/відтворенням концепту WAR/ВІЙНА у тексті ориґіналу і тексті перекладу, а також з’ясуванні 
залежності якості та адекватності перекладу від лінґвокультурного компоненту; аналізі проблеми ототожнення/розмеж-
ування понять військовий та воєнний дискурси. 
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НАУКА ТА КУЛЬТУРА ХХ СТОЛІТТЯ: СПІЛЬНІСТЬ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ

Дане дослідження представляє точку зору на проблему зв’язку науки та культури у контексті тенденцій роз-
витку французького суспільства ХХ століття. У статті розглядається взаємозалежність, взаємообумовленість 
виникнення окремих наукових явищ та розвитком літератури, живопису, музики тощо. Автор доводить, що «фі-
зики» і «лірики» ХХ століття використовують багато спільних методів, прийомів дослідження та зображення 
дійсності, оскільки прагнуть відкривати загальні закони та творити універсальну художню мову. Встановлено, що 
об’єднуючими рисами науки і культури минулого століття є: метод дедукції, принцип універсальності, філософія 
Сходу, відкритість систем, прийом серійності та ймовірності, прийом «патерну», принцип «театр в театрі».

Ключові слова: культура, модернізм, наука, постмодернізм, теорія відносності, теорії «великого об’єднання», 
універсальність.

ScieNce aNd culture Of xx ceNtury: cOMMONality Of prOgreSS treNdS
This research represents a point of view on problem of communication of science and culture in the context of French 

society trends of the XX century. The article deals with interdependence, interconditionality of origin of the separate scientific 

© О. В. Станіслав, 2016



317Серія «Філологічна». Випуск 62

phenomena and by development of literature, painting, music and others like that. Analysis of the material demonstrated that 
between scientific discoveries of past epoch and progress of culture trends there are many similarities, so it can be argued that 
science and artistic work was passed in the same view of world and epoch. 

The author proves that «physics» and «poetry» of the XX century often use common methods, methods of research and meth-
ods of investigation and image of reality, because they want to open academic laws and create an universal artistic language. 

It is noted that science language, as well as a language of art are dynamic, often distant from logic systems, that assume 
the elements of unforeseeableness, chance, variability, improvisation, game and others like that. A science of language and 
language of art of ХХ century need updating of form and content (in the broad sense), originality of expression, strive to 
failure to observe of norms, rules, standards.

Established that combining features of science and culture of the last century are: the method of deduction, the principle 
of universality, the philosophy of the East, open systems, reception of range ability and probability, receiving «pattern», the 
principle of «heater in the theater».

The analysis of material showed that the Eastern steadiness and European active mind, human humility before nature and 
antropnist of culture, intelligence and imagination, logic and intuition, science and art (realism and modernism, classic and 
innovation) – inseparable in their unity as inseparable power of knowledge and the power of creativity.

Key words: culture, modernism, science, postmodernism, theory of relativity, the theory of the «big union», universality.

НАУКА И КУЛЬТУРА ХХ ВЕКА: ОБЩНОСТЬ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
Данное исследование представляет точку зрения на проблему связи науки и культуры в контексте тенденций 

развития французского общества ХХ века. В статье рассматривается взаимозависимость и взаимообусловлен-
ность возникновения отдельных научных явлений и развитием литературы, живописи, музыки. Автор доказывает, 
что «физики» и «лирики» ХХ века используют много совместных методов, приемов исследования и изображения 
действительности, поскольку стремятся открывать общие законы и создавать универсальный художественный 
язык. Установлено, что объединяющими чертами науки и культуры прошлого века являются: метод дедукции, прин-
цип универсальности, философия Востока, открытость систем, прием серийности и вероятности, прием «пат-
терна», принцип «театр в театре».

Ключевые слова: культура, модернизм, наука, постмодернизм, теория относительности, теория «большого 
объединения», универсальность.

Постановка наукової проблеми та її значення. ХХ століття як епоха, що ще не повністю стала історією, викликає 
багато запитань, роздумів, потребує певного аналізу, узагальнень, підведення підсумків. Образ ХХ століття – ще такий 
близький, а тому постає як цілісний, випуклий, усеохоплюючий, в якому яскраво відображаються усі тенденції розвитку 
соціальної, економічної, духовної, мистецької, наукової і тому подібне парадигм життя сучасної людини. На нашу думку, 
представлене дослідження є актуальним і, сподіваємось, викличе інтерес як у культурологів, мистецтвознавців, так і у 
літераторів, мовознавців, усіх, хто цікавиться питаннями мови, науки і культури.

Мета і завдання статті. Об’єкт розгляду становить проблема зв’язку науки та культури у контексті тенденцій розви-
тку французького суспільства ХХ століття. Мета нашої розвідки – визначити спільність / відмінність напрямків розвитку 
наукових та культурологічних ідей, поглядів французького народу минулої епохи. Ми обмежимося побіжним порівняль-
ним аналізом деяких фізичних теорій та окремих видів мистецтва (літератури, живопису, музики тощо), що стали вираз-
никами часу, тенденцій розвитку французької культури в цілому та представлять предмет аналізу даної статті.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Передусім, постараємось 
озирнутись й представити означену епоху у самих загальних рисах. Отже, ХХ століття – час, коли похитнулась віра у 
справедливість, життєздатність ідеалів прогресу, гуманність людства; змінилось просте й зрозуміле відношення людини 
до світу, яке було закріплене віками в традиціях класичної науки та класичного мистецтва. ХХ століття – це одночасний 
тріумф і поразка ідеалів епохи, перемога і трагедія свободи людини (завойовника природи та історії), епоха революцій у 
всіх сферах людського буття. Загальноєвропейські політична й економічна кризи ХХ століття призвели до падіння есте-
тичних принципів минулої епохи і, заразом, зумовили появу нових думок, розумінь, переконань щодо необхідності змін 
у суспільстві. У колах творчої еліти зростають настрої песимізму, стурбованості майбутнім, проявляється прагнення до 
переосмислення минулого, історико-культурної спадщини, відбуваються пошуки людини свого місця у цьому складному, 
безмежному та багатогранному світі. 

Європейське суспільство вступило в пору розхитування формальних систем, писаних і неписаних правил; почався 
новий період «відкритих» істин; стали рухомими усталені критерії багатьох понять, оцінок; під сумнів потрапили такі 
абсолюти, як добро і зло, краса і потворність, шляхетність та гріховність. 

Митці побачили світ, у якому притаїлись безумство, абсурд, непередбачуваність навіть в очевидних, узвичаєних, са-
краментальних речах. Усе мистецтво ХХ століття вирізняється надзвичайною яскравістю, – це справжній «колаж» із 
найрізноманітніших художніх напрямків, течій, традицій, творчих пошуків. Потреба в оновленні художньої мови (в ши-
рокому сенсі) збудила гостру жагу до оригінальності, викликала бажання порушувати правила та стандарти, переходити 
заборонені межі. Узагальнюючи, вкажемо, що у тогочасній культурі, визначальними стали два основні напрямки: модер-
нізм (перша половина ХХ століття) та постмодернізм (друга половина століття). 

Культуру модернізму та постмодернізму ХХ століття називають «культурою навпаки (наперекір)», культурою нігі-
лізму, яка перемолола у своїй січі багато традиційних цінностей, які поспіхом вивільнялись від «занадто людяного» й 
занурювались у глибини ірраціонального хаосу. У більшості випадків творча особистість вже не шукає способу виразити 
себе, вона хоче значно більшого: оперувати світами й світобудовами. Не людина, а людство, не історія, а трансісторичні 
сутності, не реалізм конкретної події у просторі та часі, а пошук вічних істин буття, тяжіння до універсальності художньої 
мови – ось культурологічні домінанти всіх видів мистецтва ХХ століття.

У літературі першої половини ХХ століття французькі письменники-модерністи проголосили своїм кредом 
суб’єктивізм, інтуїцію, творче прозріння. Відкидаючи розум і логіку, в їх творчості проявляються риси фрагментарності 
і безсистемності, руйнуються класичні граматичні структури, порушується стилістична впорядкованість, з’являються ко-
лажність та розчленованість. Знамените «бачити, відчувати, виражати» братів Гонкурів – ось завдання митця, що опано-
вував нові можливості відтворення світу зовнішнього в безкінечних вібраціях, мінливості, лексичній грі і світу внутріш-
нього, що оголював потік емоційності, свідомості й несвідомості.

Слід зазначити, що модернізм не є однорідною літературною течією, він представлений різноманітними напрямами, 
школами та угрупуваннями. Не вдаючись у відмінності їхніх програм та маніфестів назвемо лише основні з них: кубізм, 
дадаїзм, унанімізм, сюрреалізм, експресіонізм, екзистенціоналізм, абстракціонізм і тому подібне. Французький модернізм 
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представлений таким яскравими постатями як: Г. Аполлінер, А. Бретон, Л. Арагон, Р. Деснос (дадаїсти),Т. Тзара, П. Ре-
верді (сюрреалісти), М. Пруст (модерністський-імпресіоніст), Ж.-П. Сартр, А. Камю, А. Жід (екзистенціалісти) та інші.

Друга половина ХХ століття в культурі й літературі зокрема – епоха постмодернізму, своєрідна метапарадигма, яка 
органічно єднає в собі різнопланові художні принципи, перетинає і навіть зближує принципово розбіжні ідеї та форми ви-
раження. Європейська культура постмодернізму в цілому пробуджує глобальне мислення, здатність до пізнання сутності, 
істинності, дає усвідомлення загальнолюдської спільноти. Сучасний письменник володіє рухомим, вільним, природним 
інструментом творення образів (маємо на увазі творчу уяву, фантазію). У ХХ столітті, втративши усталеність класичних 
критеріїв і норм, мистецтво знаходиться у постійній гонитві за новизною зближувати полюси, споріднювати антиподи, 
поєднувати протилежності, породжуючи парадоксальні значеннєві образи, на кшталт потворної краси, веселої трагедії, 
сюрреалістичної реальності і навіть позахудожнього мистецтва. Письменник ХХ століття – це сучасний деміург, який 
творить свій чудернацький світ із будь-чого, будь-де і за допомогою чого завгодно.

Найбільш яскравим виразником ідей постмодернізму став «театр абсурду». До представників франкомовної драматур-
гії абсурдизму зазвичай відносять творчість Самюеля Беккета, Ежена Йонеско, Артура Адамова, Жана Жене, Фернандо 
Аррабаля. Саме їхні доробки літературні критики визначають як такі, що найвдаліше відображають ідеї літературного 
напряму абсурдизму як особливої форми світосприйняття й мислення. 

П’єси драматургії абсурдизму творили світ, який не був адекватним відображенням оточуючої реальності з її 
об’єктивними закономірностями; світ, який не зовсім був і фантастичним, вигаданим, оскільки в деталях, досить нату-
ралістично копіювали дійсність. Філософія драматургів абсурдистів полягала в зображенні безглуздості, беззмістовності 
існуючого світу, світу хаосу, кошмарів та трагізму, в якому не має логіки, реальних взаємозв’язків, органічних законів 
тощо. В центрі творів – безпомічна, жалюгідна людина, що жахається думки про всесвітній безлад, рейвах; вона неспро-
можна протистояти обставинам і є уособленням байдужості та пасивності.

У французькому живописі початку ХХ століття також відбуваються пошуки нових підходів щодо відтворення сутнос-
ті буття. Приміром, постімпресіоніст П. Сезанн робить спроби розсунути горизонти простору; А. Матісс намагається по-
глянути на світ дитячими очима, виразити найбільш загальні, всім зрозумілі почуття; французькі кубісти (П. Пікассо, Ж. 
Брак, Ф. Лєже, Г. Аполлінер, М. Жако, А. Дерен) передають не образ, а конструкцію, архітектоніку предмету, акцентуючи 
увагу на його стереометрії; футуристи повністю заперечують мистецтво минулого, мріють про нові міста, техніку, нових 
людей, зміни у всьому.

Одним із найпопулярніших мистецьких напрямків став сюрреалізм, що сформувався у Франції на початок 20-тих 
років. Сюрреалістична надреальність непідвладна законам буденного життя, вона ірраціональна, символічна, відкрита 
фантазіям, маренням, чуду, містиці, сну (представники С. Далі, П. Пікассо). 

Друга половина минулого століття (епоха постмодернізму) характеризується стрімкими змінами, появою нових цін-
ностей і принципів світобачення. Ці тенденції природнім чином знайшли своє відображення і у живописі. Постмодернізм 
не вкладається в ніякі рамки й діє за своїми законами: відкидає все, що було створено раніше й виступає проти сучасної 
дійсності. Зароджується ташизм, який був дуже співзвучний із літературним сюрреалізмом (автоматичним письмом): 
пишу те, що відчуваю у даний момент. Французький живопис кінця ХХ століття – бурхливий, стрімкий та різноманітний, 
як і саме життя. Він віддзеркалює нестандартні ідеї художників, їхній унікальний світогляд та світовідчуття, характеризу-
ється словосполученням «необмежна творчість». 

Відомо, що ХХ століття у музичному житті Франції також відзначилося активізацією пошуку нових стилів та нових 
прийомів музичної інтерпретації. В музиці започатковується імпресіонізм, який ідейно був дуже близьким до літературно-
го символізму, що занурювався у сфери невідомого, таємничого, створював свій «ідеальний світ». Композитори активно 
експериментували у своїх творах, відкриваючи нові грані й можливості музичної мови, образів, фігур. Новий зміст потре-
бує нових музичних форм утілення, а тому логічним є поява таких модерністських стилів як експресіонізм, авангардизм, 
джаз і тому подібне.

Представники експресіонізму відтворювали у своїх композиціях складні, важкі світовідчуття людства, його біль і 
страждання, відчай і страх самотності. Справжнім музичним відкриттям ХХ століття став джаз, який представляв нову 
естетику, новий образ світосприйняття, «діалог» різних художніх культур. Джаз – це, передусім, імпровізація, мистецтво 
гри, комунікації, різностороннього спілкування на мові музики. 

Усередині ХХ сторіччя успішно розвивається поп-музика, такі жанри як «шансон», естрадна, електронна музика та 
багато інших. Композитори виступають за розумне оновлення музики, закликаючи поєднувати найновіші засоби музичної 
виразності.

А що ж у «фізиків», які загальні тенденції розвитку точних наук ХХ століття? Що спільного, спорідненого між «фізи-
ками» і «ліриками»? 

Фізики ХХ століття, що стурбовані проблемою математизації знань, розробляють способи зближення різних фізич-
них явищ, використовуючи при цьому закони симетрії. Сучасний «суворий фізик» прагне логіки, точного розрахунку, 
конкретики (на відміну від сучасної творчої особистості), це те, що різнить «фізика» і «лірика» ХХ століття. Одним із 
найбільших відкриттів ХХ століття в області точних наук уважають теорію відносності А. Ейнштейна (1905 рік), яка 
здійснила революцію у всій науці, спричинила значний науково-технічний прорив у всіх сферах життя. Наукові роботи А. 
Ейнштейна мали фундаментальний вплив на все, починаючи з квантової теорії і, закінчуючи ядерною енергією та атом-
ною бомбою. Великий фізик якісно змінив усю науку й погляди на природу речей.

Аналіз матеріалу засвідчує, що між науковими відкриттями минулої епохи і тенденціями розвитку культури є багато 
спільного, а тому висловимо думку про те, що розвиток науки і художньої творчості проходили в одному світоглядному 
полі епохи. Обґрунтуємо дане положення, посилаючись на дослідження С. Батракової [1, с. 162-170].

По-перше, об’єднуючим науку і мистецтво виступає метод дедукції. Сучасний фізик давно вже не покладається на 
науковий досвід (велике відкриття ХVI-XVII ст..), так само, як і сучасний митець не прив’язаний, як раніше, до натури, 
до схеми, до шаблону творення. Науковий експеримент, що становив чітко розроблений поетапний план дій, тепер стає 
все більш непередбачуваним, як і творчий метод, приміром, сучасного літератора, який порушив усі правила роботи над 
художнім твором. Рух думки і уяви від часткового до загального (від спостереження до узагальнення, від аналізу до син-
тезу) все частіше і у фізиці, і у мистецтві поступається місцем дедуктивному методу, коли до ключового вирішення веде 
ідея (задум) ученого або письменника (від загального до частково).

По-друге, це філософія Сходу та принцип універсальності. Прикметно, що у ХХ столітті багато вчених і митців 
пристрасно захопились культурою Сходу. У східній мудрості ще в ХІХ столітті шукали спасіння від раціонально спрямо-
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ваного мислення західної людини та від її невтримної гордині завойовника, підкорювача, володаря. Протиставляючи Ло-
гос і Дао, Грецію (Європу) і Китай (Схід), люди європейської науки і мистецтва захоплюються східною філософією спо-
глядання, яка віддає перевагу не боротьбі протилежностей, а їхній єдності, не розчленованому аналізу, а об’єднуючому 
синтезу, не раціо, а інтуїції, не боротьбі з природою та з собою подібними, а проникненню, укоріненню людини у світову 
Єдність. 

Т. Григор’єва у своїй книзі «Дао і Логос» відзначила, що для давньогрецьких філософів вихідним началом, основою 
світу була не якась матеріальна субстанція, як у древніх греків, а процес, взаємодія стихій, першоелементів, станів, що 
були неподільними у своїх розбіжностях та єдності. Світ розумівся як вічна взаємодія «усього» з «усім». Сучасні фізики 
вбачають у такому світорозумінні пояснення багатьох явищ мікросвіту. Немає речовини – є кругообіг (коловорот) сили, 
немає твердості тіла – є натяг струменів, немає атома – є поле напруги [2, с. 65]. Аналогічний образ Усесвіту спостерігаємо 
і в мистецтві ХХ століття, де можливі метаморфози, монтаж і колаж, зміщення простору і часу (приміром, театр абсурду). 
«Одне в усьому і все в одному» – постулат давньогрецької мудрості, що з часом, можливо, дещо втратив глибинність фі-
лософської сутності, однак, отримав безліч образних, ігрових, фантастичних інтерпретацій. Легко з’єднуючи міф і реаль-
ність, казку й бувальщину, архаїку й сучасність, захід і схід художник ХХ століття свідомо чи несвідомо зазнає важливих 
змін у своїй свідомості. 

3. Відкритість, незамкнутість систем. Зміст творів сучасних письменників, художників, драматургів, режисерів ви-
дається рухомим, завершеним і незавершеним водночас, передбачає саморозвиток, самоорганізацію, подальшу динаміку. 
Митці творять ніби як на ходу, у присутності глядачів (читачів, слухачів, тощо) (Ж. Ануй, М. Пруст), руйнуючи класичні 
ідеали, що передбачали єдине рішення проблеми, єдину ідею, єдність простору і часу. Аналогія в науці – поняття «біфур-
кації», що означає роздвоєння динамічного процесу в одній із його точок, інакше кажучи, поява кількох варіантів, кількох 
шляхів подальшого розвитку явища.

4. Принцип серійності, ймовірності. Хоча це і не відкриття ХХ століття (вже існували твори О. де Бальзака, Е. Золя, 
К. Моне «Руанські собори»), однак, сучасні художники йдуть значно далі, представляючи багатообразність, складність 
світу, вони заставлять героя, подію, автора (оповідача) двоїтися, троїтися, множитися. Для прикладу, багатоликість ху-
дожника – головного героя серій Пікассо «Художник і модель». Такі твори засвідчують можливість багатоваріантної 
структури художнього твору. Можна провести паралель з ейнштейнівськими фізичними величинами, з поведінкою хвиль 
у мікросвіті, що породжують відчуття несумірності звичних законів порядку та багатоскладного хаосу. Ймовірність, не-
визначеність, випадковість, що наростають, як у науковому знанні, так і у художній творчості пояснюються, звісно, не 
особистими вподобаннями чи традиціями часу, а пов’язані з глибинними процесами змін картини світу загалом.

5. Прийом «патерну». У сучасну науку надійно увійшло поняття «патерну» в значенні можливого зразка або моделі 
якогось явища, процесу тощо. Іноді для того, щоб більш виразно, цілісно побачити картину, кілька патернів накладають 
один на одного, кілька ймовірностей сполучають, суміщають воєдино й таким чином отримують різні можливості, різні 
варіанти результату. В живописі подібний прийом використовував пізній П. Пікассо, який у своїх малюнках, гравюрах 
накреслював два, три, чотири профілі або контури фігури, залишаючи недоторканими ці «спроби», своєрідні «помилки». 
Художник у такий спосіб створював свої рухомі «патерни» – зображення, в яких поєднано кілька задумів і кілька рішень.

6. Принцип «театр у театрі». Він був завжди властивий народним видовищам. Зазвичай, у пародійній формі, у коміч-
ному ключі, з іронією обігравались різні ситуації, колізії, пристрасті. В ХХ столітті, враховуючи досвід образного само-
пізнання, цей прийом виходить далеко за рамки простого бажання посміятись над самим собою. Ігровий, парадоксальний 
образ світу, створений художниками ХХ століття, хвилював своєю незавершеністю, недосконалістю, так само як і світ 
протонів та нейтронів, що вийшли з під контролю фізиків.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, підсумовуючи, можемо стверджувати, що і у сучасній 
точній науці, і у сучасному мистецтві відбуваються суттєві зміни, які, якщо не аналогічні, то дуже подібні. І «фізики» і 
«лірики» ставлять собі запитання: на якій мові слід вести діалог з природою людині ХХ століття?

Наука сьогодення критично відноситься до антропоморфної картини світу, що була характерна постренесанській епо-
сі, коли людина – це центр усесвіту й міра всіх речей. На разі, мова йде про пошук істини, ідеї, концепції, образу, кон-
струкції, які могли б відповідати універсальним цілям і ідеалам сучасної людини. Людині ХХІ століття вже не годиться 
мислити себе володарем природи; людина і природа – це одне єдине, абсолютне і непорушне ціле.

Очевидним є також і те, що мова науки і мистецтва – це відкрита, динамічна, часто далека від логіки мова, яка до-
пускає елементи непередбачуваності, випадковості, варіативності, імпровізації, гри. Історія – це не плинний, розмірений 
рух від міфу до Логосу, від утопії до науки, від класичних методів мислення – до некласичних. ХХ століття – час перемін, 
зламу, коли нові принципи діалогу людини з природою визрівають у ході експериментів, відкриттів шляхом «спроб» і 
«помилок». 

Східне споглядання, упокеренність і європейський активний розум, людська смиренність перед природою й антроп-
ність культури, розум і фантазія, логіка і інтуїція, наука і мистецтво (реалізм і модернізм, класика і новаторство) – нероз-
ривні у своїй єдності, як нерозривні інь і янь, сила знання і сила творчості. Насамкінець хочеться висловити сподівання, 
що в ХХІ столітті і новий Геній художника, і новий Геній науковця зможуть віднайти свою «істину» й протягнуть далі 
золоту нитку спадкоємності, наступності для нових великих наукових та творчих відкриттів.

Перспективи подальших пошуків пов’язуємо з більш ґрунтовним аналізом взаємозв’язку окремих мовних явищ і ви-
дами мистецтва, наукових відкриттів у різних галузях науки та подіями культури. Відстежуючи динаміку розвитку одного 
з феноменів культури, можна прогнозувати загальні тенденції розвитку мови, мистецтва, науки тощо.
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ЖАНРОВІ ФОРМИ І МОДИФІКАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДРАМИ Г. ПІНТЕРА

У статті розглядається жанр як один з елементів систематизації літературного матеріалу та жанроутво-
рюючі фактори. Прослідковується поділ творів Г. Пінтера за за жанрово-тематичним принципом на «ранні комедії 
загрози і манери», соціально-психологічні драми, політичні твори, п’єси спогади, або «час грає». Розглядається мо-
дифікація «політичної» драми та її особливості.

Ключові слова: жанр, літературний жанр, політична драма, «драма страху», соціально-психологічна драма, 
п’єси-спогади.

geNre fOrMS aNd the MOdificatiON Of pOlitical draMa By h. piNter
The article examines genre as part of the systematization of literary material and factors of genre formation. Pinter’s 

works can be divided by genre and thematically into early comedies of threats and manners, social and psychological dramas, 
political works, and plays of memory. In this article we consider the modification of political drama and its features.

Since the question of the genre attribution of the plays by Harold Pinter remains open, different researchers define them 
as antiplays, metaphysical dramas, lyrical and philosophical dramas, even as psychological plays. The early absurdist works 
of by H. Pinter were called «the drama of fear», in which the real and the unreal merge, passing one into the other.

Pinter’s plays can be divided into two groups, basing on genre grounds: «the dark tragicomedies», populated by mysterious 
characters, whose conversations parodied the conventional forms of human communication and «the metaphysical dramas».

Political themes in the works of Harold Pinter arose quite late, in the 1980s and 1990s. The prominent feature of these 
dramas is the combination of generalization and concretization: on the one hand, the characters are always individual, real, 
the author doesn’t seek to show them as the examples of a class, a party, a country, or an organization (here he departs from 
the tradition of political genre, where behind the puppet characters specific political forces are hidden). On the other hand, 
the real historical event is hazy and generalized.

Key words: a genre, a literary genre, a political drama, «a drama of fear» a social-psychological drama, play-memories.

ЖАНРОВЫЕ ФОРМЫ И МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДРАМЫ Г. ПИНТЕРА
В статье рассматривается жанр как один из элементов систематизации литературного материала и жанро-

образующие факторы. Прослеживается разделение произведений Г. Пинтера по жанрово-тематическому принципу 
на «ранние комедии угрозы и манеры», социально-психологические драмы, политические произведения, пьесы воспо-
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Постановка проблеми. Світ драми, її проблематика і поетика, як би драматургія ні взаємодіяла з іншими жанра-
ми мистецтва, завжди своєрідний. З моменту зародження драма зверталася до свого, тільки їй підвладному життєвому 
«матеріалу», надихалася своїми поетичними ідеями, вирішувала свої питання, накопичуючи необхідні для цього форми 
художньої виразності. Відповідаючи певним духовно-естетичним, суспільним потребам, драма своїми шляхами йшла 
до досягнення цілей, їй призначених. Новий виток розвитку англійської драматургії припав на середину 1950-х, коли в 
театральне життя країни прийшло нове покоління драматургів, охрещених критиками «сердитими молодими людьми», і 
тому новітні твори вимагають наукової рефлексії

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Драматургія Пінтера досліджувалася російськими літературознавцями  
В. Бабенком, Н. Соловйовою, Ю. Фрідштейном, М. Корєнєвою та ін. Вони, як і англійські автори монографій та статей  
А. Хiнчлiфф, Дж. Р. Тейлор, В. Keрр, об’єктом яких є творчість драматурга, здебільшого розглядають лише окремі аспек-
ти його п’єс. 

Метою даної статті є визначити жанрову приналежність творів Г. Пінтера та прослідкувати особливості політичної 
тематики його творів.

Виклад основного матеріалу. Літературний жанр (фр. genre – рід, вид) – тип літературного твору, один із головних 
елементів систематизації літературного матеріалу, класифікує літературні твори за типами їх поетичної структури [6,  
с. 406–407]. 

Жанр – це точка зору, мовленнєва установка, за Бахтіним. Він знаходиться в безперервному становленні, мінливий і 
схильний до різного роду взаємодій. Слідом за Р. Д. Гачевим, ця категорія розуміється як «певна літературна конструкція 
змісту», як «змістовна форма» [3, с. 21]. У Словнику літературознавчих термінів Ю. Б. Борєв каже, що жанр визначається 
чотирма жанроутворюючими факторами:

1) тематикою;
2) кутом зору і ставленням автора;
3) модусом художності (у ряді досліджень ця жанрова характеристика називається пафосом або настроєм);
4) традицією.
Звідси випливає, що виявлення жанрових особливостей слід пов’язувати з характеристикою теми і пафосу, в яко-

му висловлена точка зору автора на предмет зображення [1, с. 405–406]. Наступний жанроутворюючий фактор – точка 
зору і ставлення автора, – передбачає виявлення авторської позиції (прихованої або явної, авторської тенденційності чи 
об’єктивності, активності чи пасивності, його пафосу), ролі авторського погляду на матеріал і персонажа для завершення 
художньої цілісності твору, а також комунікативну установку драми [9, с. 15].

При аналізі модусу художності драм, їх пафосу і провідного настрою проступають риси різних жанрових модифікацій 
соціально-психологічної драми та інших жанрів, які розробляються Гарольдом Пінтером.

Оскільки, питання про жанрову приналежність п’єс Гарольда Пінтера залишається відкритим, різні автори їх тракту-
ють як і антип’єсами (М. Есслін), і метафізичними драмами (М. Швидкой), і лірико-філософськими драмами (В. Г. Бабен-
ко), і психологічними п’єсами (А. Н. Таланова). Ранні абсурдистскі твори Г. Пінтера називали «драма страху», де реальне 
і ірреальне змикаються, переходять одне в інше [4, с. 277–280].

П’єси Пінтера за жанровим ознакою поділяються на дві групи: «похмурі трагікомедії» (населені загадковими персо-
нажами, чиї розмови пародіювали звичайні форми людського спілкування) і «метафізичні драми» (п’єси про шляхи до 
невідомої мети). За жанрово-тематичним принципом твори Г. Пінтера можна поділити на 4 групи:
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1. «Ранні комедії загрози і манери», де абсурдиська тематика і поетика з’єднується з темами, мотивами і принципами, 
що розробляються «сердитими молодими людьми» («Легкий біль», «Кімната»);

2. соціально-психологічні драми, де поєднується чеховський «ліризм», підтекст, соціальна проблематика і умовний, 
кілька схематичний психологізм («Колекція», «Коханець», «Мовчання»);

3. політичні твори (трагікомедії, політизовані замальовки і буфонади і т.д.), які в західній критиці відносять до жанру 
політики («Новий світовий порядок», «На доріжку»);

4. п’єси спогади, або «час грає» – це драми (зазвичай пізнього періоду), в яких головною діючою силою стає час і 
найбільш явно звучить основна тема всієї творчості Г. Пінтера – минуле, його вплив на сьогодення і особистість людини 
(«Зрада, «Пам’ятаючи минуле»). 

Свою письменницьку кар’єру Пінтер починав разом з «сердитими молодими людьми», які називали драми «нової 
хвилі». Драматург не відкидає дійсність, вона завжди складає основу його творів. Пінтер часто звертається до тем життя 
низів, бездомних, прислуги, докладно описує побутові сцени, але в той же час за кожною деталлю або розмовою прихова-
ний психологічний або символічний підтекст, який починає «працювати» по ходу розвитку дії [7, с. 84].

Політична тематика зазвучала в творчості Гарольда Пінтера досить пізно, в 80-ті – 90-ті роки. Особливістю цих драм є 
поєднання узагальнення і конкретизації: з одного боку, персонажі завжди індивідуальні, реальні, автор не прагне показати 
на їхньому прикладі клас, або партію, або країну, або організацію (в цьому він відступає від традиції політичного жанру, 
де за ляльковими, маріонетковими персонажами ховаються конкретні політичні сили). А з іншого боку, реальну історич-
ну подію розмито, узагальнено. Це могло статися будь-коли, будь-де. Тому створені ним твори наближаються до жанру 
притчі, коли повчальність, мораль приховані іносказанням, трактування багатозначна при однозначності моральної уста-
новки, пробудити приховані страхи і почуття невлаштованості людини в світі, його самотність і слабкості. Пінтер руйнує 
значення традиційних англійських концептів: будинок, сім’я. Персонажі позбавлені відчуття безпеки і захищеності: ні в 
своїй родині («Прах до праху» (1996)), ні на вулиці («Новий світовий порядок» (1991)), ні в своїй державі («На дорожку» 
(1984)), ні в світі («Гірська мова» (1988)) немає для них спокійного куточка, куди б не могли в будь-яку хвилину вторгну-
тися сторонні і позбавити їх дітей, життя і навіть права розмовляти рідною мовою.

Англійський драматург наповнює свої політичні твори гумором, похмурим і низьким. Гра слів, буфонада, пісні, ав-
торська іронія, смішні невідповідності відтіняють моторошне зміст п’єс. Комічні за формою політичні драми залишають 
в глядачах відчуття жаху і страху. Фарс наповнений похмурий трагедійним змістом [5, с. 19].

Політична драма відображала події, що відбувалися в даний момент, так і в подальшому. Для прикладу, зауважимо, 
що в драмі «Прах до праху» присутні образи Другої світової війни, нацистської окупації і терору. Ці образи з’являються в 
спогадах героїні як її власні, хоча автор вказує, що Ребеці за 40, а час дії – 1996 рік. Отже, вона не могла бути їх свідком. 
«З моєї точки зору, ця жінка просто не дає спокою всьому світу, вона народилася від тих звірств, які відбулися. Насправді 
вони ніби стають частиною її власного досвіду, хоча насправді вона не відчувала їх сама. Ось і весь перегляд вистави». 
[10, с. 80] 

В іншій драмі («На доріжку») перед глядачем розгортаються жахливі картини допиту і тортур, ми дізнаємося, що 
якась релігійно-урядова організація заарештовує сім’ю, яка намагалася втекти з країни, знущається над членами сім’ї і на-
віть вбиває дитину. Тепер уже глядач відчуває протиріччя, побачивши подібні дії персонажів у сучасних і знайомих йому 
умовах. Образ садиста-фанатика Ніколаса співвідноситься як з нацизмом та з релігійними настроями. Автор навмисно 
розмиває кордони образу, що надає його твору притчовий, буттєвий характер.

Позачасовість драм Гарольда Пінтера призводить до осмислення того, що в подіях, що відбуваються, винен не час, а 
сама природа людини. У п’єсах цієї жанрової модифікації персонажі не розділені по групах. Головне – не протиставлен-
ня, а об’єднання людей в ім’я усвідомлення нагальних і одночасно вічних проблем буття. Те, що сталося колись, може 
повторитися зараз. Подібне застереження в прихованій формі несуть Пінтерові твори. Таким чином, притчоподібність 
стає вагомою рисою політичних драм, де до уваги читача постає комічність, яка забарвлена в драматичних тонах. Це про-
слідковується в п’єсах «Саме так» і «Новий світовий порядок». Персонажі цих драм – словесні маски, в першому випадку 
– маски політиків, в другому – бандитів. На відміну від перебільшеного антигероя персонажі соціально детерміновані. 
Про їхню діяльность, освіту, положення в суспільстві ми дізнаємося по мові. Самопрезентація персонажів стає можливою 
завдяки достатку слів і виразів політичного мови та кримінального жаргону. Ситуації, які показує автор в цих двох п’єсах, 
абсолютно не смішні, швидше, навпаки: двоє, наближених до політичних кіл, Стефан і Роджер (його ім’я співвідноситься 
з назвою піратського прапора – Веселий Роджер) обговорюють «за стаканчиком» спотворення реальних фактів у засобах 
масової інформації. Роджер практично до кінця п’єси впевнений, що ці спотворення стосуються економічних показників, 
мова ж йде про життя людей [8, с. 220].

Конфлікт політичних драм заключається в формулі : Система – Людина. З двох полюсів, між якими розвивався полі-
тичний театр – документальним і белетристичним, – Пінтер схильний до останнього: проаналізувавши тенденції політич-
ного життя на певному етапі, драматург створює «історію», яка відтворює його рецепцію подій і явищ. Політичні драми 
Пітнера акцентуються на ворожості тоталітарної системи до всього індивідуального, тому автор зображує найрізноманіт-
ніші способи, за допомогою яких здійснюється перетворення людей в тоталітарному суспільстві в безмовну покірну масу. 
Принцип побудови сюжетних колізій драм співзвучний «театру жорстокості». У політичних драмах Пінтера діалог є не 
стільки інструментом виявлення психологічної переваги персонажів, скільки відображає відносини агресора-переможця і 
жертви. Асоціативне поле діалогів п’єс включає історичні і політичні реалії післявоєнної дійсності.

За стилістикою політичні драми Пінтера мають певні розбіжності. У ранніх п’єсах суспільство зображено більш мета-
форичного. Це проявляється у замкненому просторі та розкритті стосунків між представниками системи. Пінтер змальо-
вує можливі ситуації реального протистояння тоталітарної влади та її жертв.

Чітко прослідковується що композиція і стилістика політичної драми Гарольда Пінтера співвідноситься з художньою 
стилістикою «театру жорстокості. Жорстокість політичного театру Пінтера загалом позбавлена очищувальної дії катарси-
су і приводить до того, що глядач лишається сам-на-сам із жахливою реальністю сцени. Це не дає йому змоги відсторонен-
ня, рятівного усвідомлення того, що побачене його не стосується, і цим викликає у глядача не тільки співчуття до жертв, 
а й відчуття особистої відповідальності за те, що відбувається у світі.

Висновки. Як видно із дат написання драм, вони створені в 80-ті – 90-ті роки, коли Гарольд Пінтер брав активну 
участь у політичному житті країни та світу, в цей час він пише багато зі своїх політичних статей, відкриті листи до уряду, 
звернення, дає інтерв’ю по телебаченню і радіо. Але, на відміну від його політичних висловлювань, драми не спрямовані 
на агітацію або пропаганду. Тут немає прямих висловлювань, явного викриття, критики. Авторська позиція прихована, всі 
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паралелі виникають у свідомості глядача чи читача. Багатозначність трактування подій, образів, символів – відмінна риса 
будь-якого твору Гарольда Пінтера – проявляється у всій повноті, незважаючи на актуальність і злободенність тематики.
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ДО ПРОБЛЕМИ ЖАНРОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТВОРУ ЙОКО ТАВАДИ  
«ПІДОЗРІЛІ ПАСАЖИРИ ТВОЇХ НІЧНИХ ПОЇЗДІВ»

Стаття присвячена аналізу жанрової специфіки твору Йоко Тавади «Підозрілі пасажири твоїх нічних поїздів». 
У результаті дослідження робиться висновок, що тринадцять мало пов’язаних між собою подорожей головної 
героїні складаються у мозаїчну єдність постмодерністського роману, створеного на перетині японських і європей-
ських жанрових канонів, більшість з яких підлягають постмодерністській пастишизації, як то кікобун і дзуйхіцу.

Ключові слова: постмодерністський роман, травелог, кікобун, дзуйхіцу, кайдан.

TO THE PROBLEM OF GENRE DEFINITION OF yOKO TAWADA’S «SUSPECTS ON THE NIGHT TRAIN»
The article is devoted to the analysis of the genre specificity of the Yoko Tawada’s book «Suspects on the Night Train», 

which is organized as thirteen short and not serial travels of the protagonist – a Japanese girl-dancer. The result of the 
research is a decision that Yoko Tawada’s text is a postmodern novel, which has been built on the intersection of East and 
European genre traditions. In the novel the traces of well-known ancient Japanese genres as kikobun, zuihitsu, kaidan have 
been found and studied. We have come to conclusion that in the novel the ancient Japanese kikobun and zuihitsu genres were 
transformed into postmodern pastiche. It was determined that the use of second-person-narrator devise was submitted to 
mystify the reader. The fantastic and oneiric reality in the novel is a sign of kaidan, which is one of the most popular genres 
in Japanese literature since XVIII century till now. It was established that typical for postmodern texts descrete model of time 
in the novel is a main model of time in Buddhist world outlook. 

Key words: postmodern novel, travelogue, kikobun, zuihitsu, kaidan.

К ПРОБЛЕМЕ ЖАНРОВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЁКО ТАВАДЫ «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ТВОИХ НОЧНЫХ ПОЕЗДОВ»

Статья посвящена анализу жанровой специфики произведения Ёко Тавады «Подозрительные пассажиры твоих 
ночных поездов». В результате исследования делается вывод, что тринадцать мало связанных между собой путе-
шествий главной героини собираются в мозаичное единство постмодернистского романа, созданного на пересече-
нии японских и европейских жанровых канонов, большая часть которых подлежит постмодернистской пастиши-
зации, как например, кикобун и дзуйхицу.

Ключевые слова: постмодернистский роман, травелог, кикобун, дзуйхицу, кайдан.

В условиях глобализации современного мира растет число авторов (Кадзуо Исигуро, Тан Тван Энг, Ёко Тавада и 
др.), творчество которых располагается на культурных «перекрестках» восточных и европейских литературных тради-
ций. Поэтому изучение жанровой специфики, поэтики и проблематики их произведений является актуальной проблемой 
современного литературоведения. Наибольшего внимания заслуживает творчество Ёко Тавады, создающей произведе-
ния на японском и немецком языках. Она удостоена целым рядом престижнейших премий: А. Шамиссо, Р. Акутагавы,  
Д. Танидзаки и др., что свидетельствует о ее признании не только на родине, но и в Германии, куда она эмигрировала в 
80-е годы ХХ в. В центре изучения зарубежных литературоведов находится немецкоязычная поэзия, проза, эссеистика 
Ё. Тавады [12; 14]. Однако ее японоязычные тексты, в частности их жанровая специфика, исследованы недостаточно. 
Неизученным остается ее творчество и в отечественном литературоведении [1; 10]. Наше исследование направлено на 
осмысление жанровой специфики произведения Ёко Тавады «Подозрительные пассажиры твоих ночных поездов». Дан-
ная проблема является одной из наиболее дискуссионных: сама автор оставляет вопрос жанровой специфики открытым 
(никак не маркирует жанр); российский литературовед К. Т. Азерный без каких-либо пояснений называет произведение 
романом [1]; в журнальной рецензии А. Чанцев определяет жанровую специфику книги Ё. Тавады сочетанием травелога 
с жанром дзуйхицу [10]. Вместе с тем, приведенные суждения являются достаточно спорными. Повествование в тексте 
ведется от второго лица единственного числа (в оригинале – уважительная форма «Вы» – яп.あなた), что весьма плохо 
сочетается с лиричным и глубоко личностным стилем дневниковой (путевые заметки и дневники) и эссеистической (дзуй-
хицу) японской прозой. Героиня – японская танцовщица путешествует в основном по Европе, однако описывает не сами 
города, а лишь дорогу к ним. Какая же форма объединяет все эти разнородные и причудливые элементы поэтики? Итак, 
целью статьи является определение жанровой специфики произведения Ёко Тавады «Подозрительные пассажиры твоих 
ночных поездов».
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Произведение организовано как ряд зачастую никак между собой не связанных путешествий героини по странам 
Европы и Азии. Действие происходит в разное время, а местом действия может быть как купе ночного поезда или город, 
в котором героиня блуждает в ожидании поезда, так и сновидение и мир чудесно-фантастического измерения, куда она 
неожиданно попадает. Тринадцать непоследовательных глав-путешествий названы в соответствии с пунктом прибытия 
поезда: «В Вену!», «В Париж!» и др., но не всегда повествование «доставляет» читателя в конечную точку назначения. 
Тем не менее временные маркеры, разбросанные по тексту, дают возможность установить, что в нем речь идет о двух 
временных отрезках: студенческих путешествиях 1980-х гг. (главы 3, 4, 5, 6, 7, 12) «когда Югославия еще не распалась» 
(В Загреб!), «дело было до перестройки»(В Иркутск!) и поездок связанных с артистической карьерой «это было совсем не-
давно» («В Вену!»), поскольку профессия танцовщицы предполагает постоянные передвижения героини, скрывающейся 
за повествовательным вторым лицом (главы 1, 2, 8, 9, 10, 11). Поздние поездки соответствуют современной Европе 2000-х 
гг. Все путешествия непоследовательны, часто не совпадают по времени (к примеру, выезжая из Загреба в Белград летом, 
героиня приезжает на вокзал Белграда в холодное время года: «Толпы людей одетых в шубы, словно звери…»[9, гл. 4]), 
события прерываются снами героини, а последнее путешествие «В город, которого нет» представляет собой странный 
диалог пассажиров поезда, стилистически и формально диссонирующий с предшествующими главами. Является ли это 
произведение травелогом, как считают некоторые исследователи?

 Под литературным травелогом (от англ. travel–путешествие) в современном литературоведении понимается:  
«… отчет об определенном путешествии, который характеризуется экспрессивным и эмоциональным рассказом об уви-
денном, принципом жанровой свободы, ведущей ролью автора-рассказчика, субъективностью авторской точки зрения, 
наличием элементов других жанров (автобиографии, письма, дневника и др.)» [3, с. 42]. Американский литературовед 
Сюзанна Фесслер, исследуя творчество японской писательницы ХХ в. Хаяши Фумико, указывает на генетические связи 
популярного в ХХ веке жанра травелога с древним жанром «кико» и отмечает, что: «Слово «кико» (также переводимое 
как травелог) используется многие столетия…термин кикобун относительно новый; этимологически он восходит к про-
изведениям Мори Огая «Маихиме» (Танцовщица, 1890) и Нацумэ Сосэки «Куса макура» (Подушка из травы, 1906)» [13, 
с. 73–74]. В японской литературе существует древняя традиция дневниковой литературы (никки бингаку), включающая 
в себя жанровую разновидность путевых заметок (кико). Начиная с дневника-путешествия Ки-но Цураюки «Дневник 
путешествия из Тоса» (Х в.) эта традиция существовала и развивалась вплоть до ХХ века. Дневники изначально проти-
вопоставлялись литературе, основанной на художественном вымысле (моногатари). По мнению российского японоведа  
В. Н. Горегляда дневникам присущи: «1. Документальность, основанная на личном опыте…Факты, включенные в днев-
ник, имели место в действительности, все персонажи – реальные люди…События располагаются во временной последо-
вательности, время однолинейно… 2. Пространственным и эмоциональным центром произведения является его главный 
герой…» [4, с. 333]. Таким образом, такие существенные жанровые признаки путевых заметок или травелога, как повест-
вование о последовательном путешествии, воспроизведение потока однонаправленного времени, фактографичность и до-
кументальность, субъективная точка зрения рассказчика-путешественника, общие для традиций европейской и японской 
литератур, не реализуются в тексте произведения Ё. Тавады. 

Спорным является и определение жанра исследуемого произведения как дзуйхицу. Хотя нельзя не согласиться с тем, 
что стилистика «Подозрительных пассажиров…» схожа со специфической повествовательной манерой японских эссе 
Х–ХIV вв., называемых «дзуйхицу» (букв. «вслед за кистью» – «это авторские собрания коротких новелл, описаний при-
роды, рассуждений, кратких заметок по разным поводам, перечислений предметов, объединенных автором по одному 
какому-либо признаку, – без видимой системы в чередовании разнородных элементов» [4, с. 4]). Классическим образцом 
дзуйхицу являются «Записки у изголовья» Сэй-Сёнагон, заметки на разнообразные темы которой очаровывают своей 
легкостью и непринужденностью: «У сакуры крупные лепестки, на тонких ветках темно-зеленые листья. Ветки цветущей 
глицинии низко-низко падают лиловыми гроздьями чудесной красоты» [8, с. 62]. Сравним с описанием ботанического 
сада у Ёко Тавады «Пион цветет пышно, от собственной тяжести цветы вот-вот осыпятся, а гортензия помнит телом 
дождливые дни – ее цветение скромно» [9, гл. 10]. Наивные сентенции Сэй-Сёнагон «В зимнюю пору должна царить 
сильная стужа, а в летнюю – невыносимая жара» [8, с. 144] или «То, что поражает неприятной неожиданностью. Чистишь 
до блеска гребень для украшения волос, вдруг он за что-то зацепился – и ломается» [8, с. 121] перекликаются с репликами 
героини Ё. Тавады «В ночных поездах бывает по-разному: иногда страшно хочется спать, а в другой раз за ночь и глаз 
не сомкнешь» [9, гл. 5]. Усиливает впечатление о жанровом родстве произведения Ё. Тавады с дзуйхицу и дискретная 
модель времени, которая была характерна не только для жанра эссе, но для многих видов японского искусства со времен 
средневековья, поскольку она отражала буддистское представление о дискретности времени. Так, В.Н. Горегляд отме-
чает: «В сознании буддиста поток времени раскладывается на бесконечное множество дробящихся единиц, мельчайшей 
из которых является миг. Каждая единица служит мерилом соотносимых с нею изменений окружающего мира, который 
находится в непрерывном движении» [4, с. 302].

«Подозрительные пассажиры…» – это своеобразный сборник сентенций, размышлений, очень тонких наблюдений, 
которые возникают у героини в процессе путешествий: она сокрушается, досадует, огорчается, рассуждает, описывает. 
Создается ощущение, что все рассуждения – плод внезапного впечатления героини, а читатель присутствует при рожде-
нии этих мыслей у героини, что поддерживается использованием грамматических форм настоящего времени. По мнению 
японского лингвиста Кудо Маюми, в текстах, основанных на опыте говорящего, таких как репортаж, путевые заметки и 
т.п. «…форма непрошедшего времени функционирует как историческое (или психологическое) настоящее, создавая у чита-
теля ощущение присутствия в момент события, т.е. используется с целью стилистического эффекта» (Цит. по Басс И. И. [2, 
с. 19]). Например, в тексте Ё. Тавады речь идет о давней поездке в Индию, но загадочный разговор с Богами Вишну и Ши-
вой, действия героини совершаются в настоящем времени: «シヴァにそう言われても，列を壊すなどということは，あ
なたにはできない。そこで， こそこそと前の方に行って， もぐりこんでみた。それだけでも。あなたは後ろめたか
った»[16, с.147] (Хотя Шива и говорит разрушить очередь, Вам это не под силу. Поэтому Вы пытаетесь тайком пробрать-
ся в начало очереди. Но только от одного этого Вам уже стало стыдно. – Перевод здесь и далее наш – А.С.). Несмотря на 
то, что у читателя создается ощущение присутствия в момент действия (глагольные формы настоящего времени и прямое 
обращение на «Вы»), конечный глагол в прошедшем времени подтверждает, что речь идет не о настоящем, а о прошлом 
– следовательно, текст пишется не под впечатлением от только что пережитых событий, не спонтанно (как в дзуйхицу), 
а заранее составлен, смонтирован. Ось повествования не синхронна оси событий, а значит, автор стилизует текст под 
путевые заметки и эссе. Таким образом, отсутствие хронологической последовательности путешествий, произвольный 
монтаж временных планов (прошлых событий, недавних событий, нереальных путешествий, которые осуществлялись в 
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воображаемом мире, в снах), стилистическая имитация и реконструкция модели времени в тексте Ёко Тавады говорят, 
скорее, не о генологической связи данного произведения с жанром дзуйхицу (характерные черты эссеистического жанра 
– автобиографичность и бесфабульность – отсутствуют в исследуемом тексте), а о постмодернистском романном прие-
ме пстишизации. Пастиш, по мнению американского теоретика постмодернизма Ф. Джеймсона, следует понимать как 
«нейтральную практику стилистической мимикрии без скрытого мотива пародии» [7, с. 190]. На наш взгляд, жанровая 
специфика «Подозрительных пассажиров… » образована сложным переплетением многих жанровых канонов как япон-
ской, так и европейской литератур, что возможно только на основе романной формы. Так хаотичность, фрагментарность 
и гетерогенность, как отличительные черты постмодернистского романа, являются вполне традиционными приемами для 
выражения дискретного времени, характерного для буддистского мировоззрения.

Подобным образцом слияния двух традиций может служить введение в произведение «Подозрительные пассажиры…» 
(будем называть его романом) второго повествовательного лица, что является характерной чертой, как европейского по-
стмодернистского романа, так и современной японской литературы. Впервые этот прием был использован французским 
писателем, принадлежащим к школе «нового романа», М. Бютором в романе «Изменение» 1957 г. Как только текст был 
переведен на японский язык, тенденция введения повествовательного второго лица стала очень популярной в японской 
литературе, на что указывает автор статьи «Особенности выражения и пространство первого лица в японском повество-
вании от второго лица» Макио Номура, приводя два десятка романов и повестей (например, Митио Цудзуки «Неточные 
часы»(1960), Каору Китамура «Поворот»(1997), Миюки Миябэ «Вы»(2002) и др.). Подобная повествовательная форма 
может служить таким художественным приемом, как осуществление описания, начало действия персонажа в тексте, прев-
ращение текста в знак, приемом выражения метатекстуальности и др. [15, с. 6]. Рассматривая произведение Ёко Тавады 
«Подозрительные пассажиры…», М. Номура считает использование формы второго лица методом ссылаться на участни-
ка текста, в частности, на героя [15, с. 7]. Приводя заключительные фразы из романа, в которых героиня объясняет утрату 
возможности говорить от первого лица: «その日， わたしはあなたに永遠の乗車券を贈り， その代わり， 自分を自
分と思うふてぶてしさを買いとって，「わたし」となった。あなたはもう, 自らを「わたし」と呼ぶことはなくな
り， いつも，「あなた」である。その日以来，あなたは， 描かれる対象として， 二人称で列車に乗り続けるしか
なくなってしまった»[16, с. 152] (В тот день как я от Вас получила вечный билет, использование «Я» стало эгоистичным. 
Перестав называть себя «Я», говорю теперь всегда – «Вы». С того дня Вы стали предметом описания от второго лица, про-
должая бесконечно путешествовать в поезде), М. Номура поясняет смысл введения данного приема. ««Вы» как предмет 
описания было определено как субъект, утративший функцию ссылки на себя как «я» и функцию самонаблюдения. Более 
того, объектом выражения становится усредненное «Вы», что не является лишь проявлением знака описания… «Вы» со-
храняет свойство сути знака как субъекта повествования. «Вы», о котором упоминается только благодаря рассказчику, все 
же скрепляет связи как субъект» [15, с. 9]. Эта повествовательная форма непосредственно вовлекает читателя в события 
романа: ««Вы» как читатель, воспринимающий текст, тоже становится субъектом, на которого указывает рассказчик, и 
по ходу действия участвует в этих установленных отношениях» [15, с. 10]. О подобном приеме вовлечения читателя в ход 
повествования говорила В.В. Шервашидзе. Изучая роман М. Бютора «Изменение», она акцентировала внимание на усред-
ненности формы «Вы», которая указывает на всех и никого конкретно: «Читатель с первых же страниц романа становится 
активным участником действия, отождествляя себя с главным героем… Внешности нет, возраст средний, обращение на 
«Вы» имеет еще добавочный смысловой подтекст, являясь реконструкцией хайдеггеровского «man»: «вы все типичные 
среднестатистические французы, с одинаковыми заботами и мечтами «о дорогах перемен»» [11]. Читатель произведения 
Ёко Тавады тоже ничего не знает о возрасте, внешности, национальности героини (вплоть до 12 путешествия «В те годы 
ты ничуть не сомневалась в своей идентичности: ты женщина, ты из Японии» [9, гл. 12]). Более того, перевод текста на 
русский язык вводит категорию рода, числа и лица, чего нет в японском языке, поэтому в японском оригинале непонятно, 
речь идет о путешественнике или о путешественнице. Постоянные размышления героини об андрогинности, а также па-
спорт чужого мужчины, полученный ею вместе с «вечным» билетом по дороге в Бомбей, утрата повествовательного «Я», 
делают образ героини/героя абсолютно неопределенным. Повествовательная форма второго лица органично сочетается с 
обилием поговорок и присказок, наполняющих внутренние монологи путешественницы: «Да, беда не приходит одна»[9, 
гл. 1], «Говорят, молния лишает жизни, а любовь – присутствия духа», «Вот так вот, алчность не знает меры, льет через 
край»[9, гл.6] и др. Однако не стоит забывать, что расхожие штампы и стереотипы в потоке внутренней речи рассказчицы 
переплетаются со стилистическими пассажами эссеистической прозы – изысканными наблюдениями и сугубо личны-
ми переживаниями, указывающими не только на уникальность чувства и мысли героини, но и на принадлежность ее к 
контексту японской культуры. Таким образом, хронологическая неопределенность, временная мозаичность, отсутствие 
национальной и половой идентичности усложняется введением неопределенного нарратора, что достигается приемом 
использования повествовательного второго лица в тексте. Однако, повествовательное второе лицо, совпадающее с точкой 
зрения читателя, является еще одним приемом мистификации, поскольку оно сочетается с личным нарративом, выража-
ющим точку зрения героини и ее опыт путешествия.

Существенной особенностью поэтики романа «Подозрительные пассажиры…» является специфический мир снови-
дений и чудесного, врывающийся в упорядоченный мир обыденных дорожных событий, что указывает на генетические 
связи текста романа с одним из древних жанров японской литературы. То героиня беседует с богом Вишну и Шивой, 
когда стоит в очереди за билетом, то попутчиком оказывается странный кровожадный мальчик, кусающий себя за руку 
[9, гл. 11], то героиня, вывалившись из поезда, попадает в дом странного звероподобного человека, который купает ее 
и изменяет ее пол [9, гл. 7]. В книге – множество событий, в которых стирается грань между сном и явью, реальностью 
и фантастическим, любая ситуация вдруг обретает второй, символический план: девицы легкого поведения, одетые в 
розовые наряды, в воображении героини превращаются в персиковых фей, мужчина и женщина на перроне вдруг стано-
вятся персонажами древнего японского праздника «Танабата» – Волопасом и Ткачихой, а пассажиры-попутчики, чаще 
всего, вызывают подозрение и недоверие, так как, по японским верованиям, именно в дороге следует опасаться встреч 
с недружелюбными сверхъестественными существами. Присущее японцу мифологическое сознание, позволяющее ви-
деть мир сквозь призму чудесного, нашло свое выражение в специфических японских литературных жанрах. Исследо-
ватель японской «чудесной» литературы Г. Б. Дуткина отмечает: «Есть в японском языке понятие «юмэ-моногатари». 
Означает оно рассказ о сновидении, а также – «литература снов». Под этим термином подразумевается главным обра-
зом повествование о таинственных и загадочных чудесах. Есть и другие названия подобного рода литературы – напри-
мер, «кайдан» («повествование о загадочном и ужасном») или «кидан» («повествование об удивительном»)» [5, с. 3].  
Г. Б. Дуткина перечисляет такие жанровые черты «чудесной» литературы: «Юмэ-гатари характеризуется совмещением 
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двух миров (реального и ирреального), наложением фантазии на действительность. Сон души – не просто средство об-
щения со сверхъестественными силами, в таком сне «развязываются пространство, время и причинность», происходит 
совмещение разных уровней действительного и иллюзорного» [6, с. 4]. Исследователь заключает, что в ХХ веке кайдан 
смыкается с другими жанрами, а «необычайное» в произведениях Эдогавы Рампо, Акутагавы Рюноске, Окатомо Кидо и 
др. вплетается в детктивный, авантюрный и прочие сюжеты [6, с. 14]. Таким образом, «юмэ-гатари» или «кайдан» являет-
ся еще одним жанровым источником произведения Ёко Тавады.

Проанализировав текст Ёко Тавады «Подозрительные пассажиры твоих ночных поездов» мы пришли к выводу, что 
данное произведение является постмодернистским романом, созданным на переплетении японской и европейской жан-
ровой традиции. Краткие, лишенные хронологической последовательности, произвольно организованные автором в мо-
заичное панно текста путешествия героини свидетельствуют о стилистической пастишизации средневековых японских 
жанров «кикобун» и «дзуйхицу». Дискретная модель времени, конструируемая в тексте, соответствует не только харак-
терной для постмодернистского романа временной модели, но восходит к восприятию времени буддистским сознанием. 
Японское мифологическое мышление, воплощенное в жанровой традиции «кайдана», причудливо сочетается с постмо-
дернистским приемом повествования от второго лица, благодаря которому читатель вовлекается в ход повествования, 
а личность героини становится неопределенной, мистифицируется. Все эти разнородные жанровые каноны сливаются 
в органичное единство текста постмодернистского романа. Перспективой дальнейших исследований является изучение 
поэтики сновидений и мира чудесного в романе Ё. Тавады «Подозрительные пассажиры твоих ночных поездов».
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МУЛЬТИМОДАЛЬНА ЕКЛЕКТИКА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Стаття присвячена аналізу структурних і функційних маніфестацій мультимодальної еклектики постмодер-
ністського художнього тексту. Описанано лінгвовізуальні, іконічні та пунктуаційні засоби параграфеміки; проана-
лізовано комунікативні особливості мультимодальних засобів у експериментальних гетерогенних текстах. 

Ключові слова: постмодернізм, постмодерністський текст, мультимодальність, параграфеміка.

MultiMOdal eclecticiSM Of pOStMOderNiSt fictiON textS
The fiction politics of contemporaneity reflects diversified patterns of language forms and their functions. This has brought 

to life the experimental postmodernist writing whose key principles include parody, play, non-selection, fragmentation, col-
lage, destruction, multimodal heterogeneity. 

The article is devoted to the analysis of structural and functional manifestations of multimodal eclecticism in postmodern-
ist fiction texts. Multimodality is defined as the coexistence of more than one semiotic mode within certain context. Multimodal 
texts feature a diversity of semiotic modes in the communication and development of their narrative. Such experimental texts 
subvert conventional patterns by introducing various semiotic resources – verbal or non-verbal modes. In the present paper 
linguovisual, iconic and punctual means of paragrahemics are highlighted; communicative potential of multimodal means 
in experimental heterogeneous texts is analyzed. Among the iconic markers in postmodernist fiction texts a wide range of 
semiotic means such as numbers, symbols, figures, pictures, graphic segmentation, print variation, graphic symbols, deviant 
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punctuation are singled out. The inclusion of multitude of semiotic modes aims at impacting the reader, bringing to the inter-
action of decoding the concept of fiction text.

Prospects for further scientific studies consist in clarifying the pragmatic role of multimodal heterogeneity in postmodern-
ist fiction texts and expanding the taxonomy of paragraphemic means.

Key words: postmodernism, postmodernist text, multimodality, paragraphemics. 

МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ЭКЛЕКТИКА ПОСТМОДЕРНИСТКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Статья посвящена анализу структурных и функциональных манифестаций мультимодальной эклектики пост-

модернистского художественного текста. Выделены лингвовизуальные, иконические и пунктуационные средства 
параграфемики; проанализированы коммуникативные особенности мультимодальных средств в эксперименталь-
ных гетерогенных текстах. 

Ключевые слова: постмодернизм, постмодернистский текст, мультимодальнисть, параграфемика.

В епоху постмодерну розгорнувся масштабний експеримент з технікою художнього письма. Постмодерністські ху-
дожні прозові тексти – це ризоматичні текстові масиви, взірці нелінійного письма, гіпертексту, який руйнує будь-яку 
ієрархічну системність [1; 4; 9; 10]. Художня політика постмодернізму фіксує мультимодальний еклектизм всіх каналів 
експлікації смислу тексту художнього твору в ігровій концепції сучасної культури [2, с. 19-21]. У лудичному просторі 
постмодерністського художнього тексту така тенденція простежується у включенні додаткових знаків і засобів інших 
семіотичних систем. 

Актуальність цього наукового дослідження зумовлена комплексним макрофілологічним підходом до аналізу сучас-
ного художнього тексту з позицій когнітивно-дискурсної парадигми знання та полягає у розкритті семантико-структур-
них і функційних механізмів мультимодальної еклектики постмодерністського художнього прозового тексту.

Безугавний інтерес науковців до дослідження семіотично гетерогенного тексту зумовив появу різних номінацій для 
досліджуваного феномену. Так, О.Є. Анісімова, А.О. Бернацька, Ю.О. Сорокін називають досліджуваний тип тексту кре-
олізованим; Л.С. Большакова, Г.В. Ейгер, О.Г. Сонін, В.Л. Юхт трактують його як полікодовий. У цьому дослідженні ми 
послуговуємось терміном мультимодальний текст, що широко використовується західними науковцями (E. Bearne, C. 
Charles, A. Gibbons, I. Karlsson, K.M. O’Halloran, B.A. Smith, E. Ventola).

Мультимодальність визначають як співіснування кількох семіотичних кодів у межах певного контексту [11, c. 8]. 
Мультимодальні тексти демонструють множинність семіотичних кодів у комунікації та розгортанні наративу [12, с. 420]. 
Серед способів передачі інформації в мультимодальному тексті виділяють статичні та динамічні зображення, звукові 
ефекти та музику, письмовий текст з урахуванням його пунктуації, шрифта й оформленням загалом [8, с. 1-2]. 

Досліджуючи мультимодальну природу постмодерністського художнього прозового тексту як реалізації ігрової кон-
цепції сучасної культури, ми керуємось настановою на те, що аналіз тексту, його структури, семантики та функцій пови-
нен бути скерований на розкриття його комунікативного потенціалу. У художньому постмодерністському тексті автор 
задіює найрізноманітніший вербальний та невербальний антураж, щоб залучити читача до процесу інтелектуальної гри, 
творення множинних інтерпретацій художнього замислу. А сам текст перетворюється на нелінійне, гіпертекстуальне, 
інтерактивне полотно. Тому синтез всіх лінгвальних, візуальних та графемних засобів, що утворює мультимодальний 
простір постмодерністського художнього прозового тексту, спрямований на досягнення єдиної мети – випливу на читача, 
залучення його до співгри. 

У романі А.С. Байєтт «The Biоgrapher’s Tale» (2001) [15] розказана історія молодого науковця, який береться дослі-
джувати творчість маловідомого біографа Дестрі-Шоулза. У ході дослідження не вдається довідатися про постать Шо-
улза, проте виявляється багато його неопублікованих досліджень про реальних історичних діячів: Карла Ліннея – швед-
ського природознавеця, ботаніка та зоолога; Френсіса Гальтона – англійського геолога та антрополога; Генріка Ібсена 
– норвезького поета і драматурга. Роман представляє своєрідне поєднання інтелектуальної гри та детективної історії. Для 
залучення читача до гри та його активної участі у розгадуванні пазлів біографічних фактів, автором введено різноманітні 
іконічні елементи, ілюстрації та фотографії, які засвідчують мультимодальну природу тексту роману.

 

    Рис. 1     Рис. 2

Одним з аспектів аналізу мультимодального синкретизму постмодерністського художнього тексту слугує парагра-
феміка. Параграфеміку трактують як сукупність семіотичних одиниць, які маркують вербальну частину художнього ви-
кладу шляхом графічної структурації та пунктуаційної сегментації текстових фрагментів, несучи при цьому експресивне 
навантаження та вагомий прагматичний потенціал [3, с. 11]. Поняття параграфемні засоби стилістики поєднує, окрім за-
значеного вище, просторове розташування та будь-які немовні знаки, включені в структуру тексту (малюнки, емотикони, 
ідіограми, математичні знаки) [5, с. 140].

Серед знакових маркерів ігрової параграфеміки у постмодерністському художньому прозовому тексті фіксуємо такий 
спектр семіотичних одиниць: цифри, символи, рисунки, фотографії, графічну сегментацію тексту, кегельне та шрифтове 
варіювання, графічні символи, неконвенційну пунктуацію.
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Відносно новим у термінологічниму вокабулярі лінгвістики є поняття графічна гра. С.В. Ільясова тлумачить графічну 
гру як маніпулювання засобами графіки, до яких відносять літери та знаки пунктуації [6, с. 56]. Пунктуація розглядається 
в якості допоміжної невербальної семіотичної системи, що сприяє реалізації мовленнєвої діяльності в площині письмової 
комунікації [6, с. 256; 7, с. 58–62]. 

Фрагментарність у британському постмодерністському тексті досягається порушенням або зловживанням пунктуа-
ційний норм. Для прикладу, в одному з розділів роману Дж. Ффорде «The Eyre Affair» книгоїди Майкрофта починають 
зловживати пунктуацією та капіталізацією, що є проявом ігрової графеміки та метапрозовості. Книгоїди створюють сим-
воли, які матеріалізуються в мовленні самих персонажів, підкреслюючи той факт, що герої роману Ш. Бронте «Jane Eyre» 
не можуть уникнути впливу нового контексту роману Дж. Ффорде. У сцені з книгоїдами текст стає хаотично фрагменто-
ваним апострофами та амперсандами, що позначають нові значення для кожного з окремих слів і більших граматичних 
одиниць. Наприклад, апострофікацію в реченні «[in] he’re the Pla’sma Rifle work’s perf&ectly» можна інтерпретувати не 
тільки як додаткові пунктуаційні символи, але й як маніпулятори змісту висловлювання. Апострофікація й амперсація 
підкреслюють ще одну ознаку постмодерністської гри – комерційність текстового повідомлення. Так, наказ детектива 
Четвер «& a 50% Cut On Every’thing That’ Comes Out Of It!» звучить наче рекламне оголошення. Комерційність також 
демонструють висловлювання «Any’thing That The Hu’man Imag’ination Can Think Up, We Can Reproduce» і«With It We Can 
Ma’ke Anything We Want» [16, с. 107].

Комерційна інтерпретація граматичної капіталізації підкреслюється надмірною апострофікацією, що слугує засобом 
ускладнення значення, що часто використовується для маніпулювання неуважними потенційними споживачами. Таку ж 
функцію виконують аномальні дефіси:

– ’Shut-up, My-croft,’ snapped Schitt. ‘Ha-de’s, please, The In-Struc-tion Man-ual.’ ‘Man-ual, My De’ar Chap?’’Yes, Mr 
Hade’s. Ev-en You Will Not be Im-Pervious 

– To My Associate’s Small Artill-ery Piece. You Have My-croft’s Manual For The Por-tal & The Po-em In Which You Have 
Im-pris-oned Mrs Next. Give-Them-To-Me.’

No, Mr -Schitt. Give Me The Gun –’
– ’You Dare To Dou-ble-Cross-Me?’
‘Sure I Do. If I Did-n’t You’d Have No Res’-pect From Me & That’s No Basis’ For A Work-able Part-ner-ship’ [16, с. 107].
В аналізованих британських постмодерністських художніх прозових текстах подибуємо:
– типографічні скорочення, характерні для інтернет-комунікацій: «I HATE THIS PLACE, GAB! I AM GOING INSANE! 

U’VE GOT 2 COME AND GET IT; I can’t wait 2 tell U about the move I pulled with Mr Wolf! OMG! It was a masterstroke! What 
an idiot! I almost felt SORRY 4 him!» [14, с. 273].

– математичні знаки: «He was a superlative examiner of undergraduates: scrupulous, painstaking, sternyetjust. Noone could 
award a delicate mark like B+/B+?+ with such confidentaim,or justify it with such cogencyand conviction» [17, с. 18]; «I said, 
‘Are you sure you don’t mean «contumace», Mr Endive – from the Latin com=intense+tumere=to swell?» [14, с. 19].

Серед ігрової параграфеміки також виокремлюємо:
– емотивно-експресивну девіантну пунктуацію: «Darlingest, Darlingest-est-est Mummy, Ethan says I must tell you, straight 

away (because he’s far too lazy to write himself, but he loves you VERY VERY VERY MUCH!!!)» [14, с. 267]; «Well, whatever it is, 
one thing’s for certain: this girl is VERY, VERY ANGRY, Rog! She’s absolutely LIVID! She’s SPITTING TACKS! She is FURIOUS, 
Rog! Her rage is absolute, it’s all consuming, it’s DOWNRIGHT, BLOODY MAGNIFICENT!» [14, с. 7]

– дискурсну девіантну пунктуацію: «The Colvin Bridge; demolished the very same year he visited (it was flooding back, 
suddenly. Memory worked that way; damming up, the pressure building, building... then something giving; the wall – the buffer 
– the block – the nothing... then information – the news – the facts – the evidence – the data... a mass of it –an agony – gushing 
right past him in relentless torrents. Uselessstuff, mostly. Rubbish – guff – padding)» [13, с. 93]. Такий прийом є типовим при 
стилізації фрагменту тексту під загадку та передбачає привернення уваги читача та його активну участь в декодуванні та 
сприйнятті інформаційного повідомлення. 

– комунікативно-прагматичну девіантну пунктуацію, за допомогою якої автор вербалізує свої додаткові інтенції, 
і яка також слугує засобом вираження фізичного чи емоційного стану мовця: «I was like, NO! NO! NO! THIS CAN BE 
HAPPENING TO ME!!» [14, с. 269] або увиразнення певного феномена: «BOINNNNNNNNGGGGGGGGGG! The penny 
drops thunderously inside Morris Zapp’s head. He steals a glance over the back of his seat»[17, с. 28]; «The foul cold air hit him, 
without relenting – Fr-fr-fr-fucking-fr-fr-freezing!» [13, с. 139]. 

Увесь роман Н. Баркер «Behindlings» супроводжується графічно виділенеми вигуками, які фрагментують прозовий 
наратив: 

HAH!
…a little…
 Almost always happened…
Huh-huh
…five hours…
Huh-huh
…in…
HAH!
Arthur checked his watch. Four and three [13, с. 87].
Така ігрова графеміка демонструє, з одного боку, неформальність тексту, а з іншого – виражає почуття головного 

героя, якого постійно переслідують.
Проаналізовані британські постмодерністські тексти перенасичені різноманітними засобами графічної образності та 

експресивності на рівні просторового розташування тексту та курсивних виділень. Виразні можливості ігрової графеміки 
на рівні шрифту використовуються для відображення голосного мовлення і в деяких випадках супроводжуються лексема-
ми з відповідним семантичним навантаженням (shout, scream, bellow, cry, yell). Наприклад: «I’M BEING SARCASTIC, MISS 
BROOKS!’ I bellows…» [14, с. 313]; «And yell HALLELUJAH! Because MEDIDITH HAS FOUND HER JESUS!» [14, с. 46].

Ігрова графеміка може супроводжувати та увиразнювати комічну ситуацію. Так, наприклад, у романі «Behindlings» 
Лео змінив налаштування збереження тексту на комп’ютері, який він брав у користування в Теда і, коли той увімкнув свій 
комп’ютер, то одразу ж зявилася приватна інтернет-переписка Лео: «LeO iS deeP inSide oF Me. He INhabits My eVerY nerVe, 
My very cOrE, mY evERy fibRe!! Yes! YeS! YES He Is riGht, DEEp INSIde OF mE – witH hiS big HAndS and His kEEn tonGuE 
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aND His BOLD anD sTRonG aND INSIStaNT cOCk. Yes! yES! YeS!! hE is rISEn and he is COme! He iS COMe! HE is comE 
aND coMeand COme aLL ovER me!! AHHHHHHHHhhhHHHHHH! Do Not PLAy wiTH my KeyS So TEDDy. It is TicklinG. It is 
HAHA ha fucKINg Ha Ha HA!I am LEO’s whORE. So have CleaN hanDs whEN yOU touCH me, okAy? And alwAYS asK NICeLy 
wheN you – uH! uH! UH! USE ME» (Insistant? Someone had forgotten to use spellcheck, apparently) [13, с. 55]. Комізм цього 
контексту підкреслює метанаративний кометар щодо неправильного правопису.

Параграфеміку визначаємо як додаткове джерело семантичної інформації для відтворення ігрової стратегії постмодер-
ністських текстів. Знаки ігрової параграфеміки слугують кодуючими елементами інформаційного поля фрагментованого 
сюжетно-фабульного простору постмодерністського гіпертексту, яку читач-інтелектуал повинен декодувати.

Таким чином, у філософсько-світоглядному плані постмодернізм декларує сприйняття світу як хаосу, індивіда як 
маріонетки, а його поведінки як бунту проти умовностей і конвенцій. Постмодерністський художній текст протиставляє 
мовне пуританство та семіотичну гомогенність ризоматичній мультимодальній структурації. Мультимодальність як сим-
біоз кодів різних семіотичних систем в єдиному текстопросторі відповідає умовам сучасної комунікації та лінгвокреатив-
ності homo ludens.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНИХ МЕТАФОР-НЕОЛОГІЗМІВ  
У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТАХ 

У статті розглянуто особливості та способи перекладу англомовних метафор-неологізмів у текстах суспільно-
політичної тематики на українську мову. Основну увагу приділено аналізу особливостей функціонування метафор у 
політичних промовах та їх впливу на реципієнтів. Розкрито мовні та екстралінгвістичні фактори що впливають на 
вибір способів адекватного перекладу метафор-неологізмів у політичному дискурсі.

Ключові слова: переклад, метафора, неологізм, неометафора, суспільно-політичний текст.

fuNctiONiNg aNd traNSlatiON Of eNgliSh NeW MetaphOrS iN SOcial aNd pOlitical textS
The paper focuses on the conditions and ways of translating new metaphors of the English language in the texts of social 

and political themes into Ukrainian. Special attention is given to the usage of new metaphors in political speeches and ways 
of their influence on recipients. It also discloses conceptual and lingual peculiarities of translating new metaphors that de-
note social and political realia of modern world. The research shows that metaphor has several functions in political speech, 
such as cognitive, nominative, communicative, pragmatic, descriptive, instrumental, hypothetic, euphemistic, simulation and 
popularization functions. The paper accentuates lingual and extralingual factors that determine the ways of translating new 
metaphors in socio-political discourse. 

Key words: translation, metaphor, neologism, neometaphor, socio-political text.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ПЕРЕВОД АНГЛОЯЗЫЧНЫХ МЕТАФОР-НЕОЛОГИЗМОВ В ОБЩЕСТВЕН-
НО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ

В статье рассмотрены особенности и способы перевода английских метафор-неологизмов в текстах общест-
венно-политической тематики на украинский язык. Основное внимание уделяется анализу особенностей функцио-
нирования метафор в политических речах и их влиянию на реципиентов. Раскрыты языковые и экстралингвисти-
ческие факторы, которые влияют на выбор способов адекватного перевода метафор-неологизмов в политическом 
дискурсе.

Ключевые слова: перевод, метафора, неологізм, неометафора, общественно-политический текст.
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У сучасному інформаційному суспільстві провідну роль відіграє масова комунікація, системи якої формуються під 
впливом суспільного розвитку, однак значно більший вплив справляють вони самі, значною мірою визначаючи політичні, 
правові й етичні норми. На сьогодні в англомовних суспільно-політичних текстах активно використовується метафора. 
Завдяки метафорі політичний текст стає виразнішим, з’являються нові висловлювання, нові прийоми та читач отримує 
чітку картину світу.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що значна кількість англомовних неологізмів, що запозичуються укра-
їнською мовою, не мають усталених міжмовних відповідників та потребують подальшого визначення закономірностей 
їх перекладу. Політична метафора несе в собі мовленнєвий вплив з метою формування у реципієнта або позитивної, або 
негативної думки про ту чи іншу політичну одиницю (політику, партію, програму, захід).

Сьогодні політичний дискурс став знаряддям різних політичних кіл. На його створення витрачаються величезні кошти 
та зусилля. Політичні тексти є соціально обумовленими. Мова політичних текстів, мова мовних актів – одна з «сходинок» 
для вивчення комунікативних політичних технологій. Призначення політичного дискурсу – не просто «описати, а пере-
конати, збудивши в адресаті намір, дати ґрунт для переконання і спонукати до дії» [2, с. 6]. Особлива мова, що використа-
ється при написанні політичних текстів, вимагає постійного вивчення й опису для того, щоб виробити своєрідну модель 
політичного тексту, якусь константу. 

Політичний текст, що складається з мовних актів, є актуалізацією політичного дискурсу. Крім політичних текстів 
політичний дискурс містить у собі й інтертекстуальні зв’язки, контекст, учасників ситуації, їхнє знання про світ і багато 
чого іншого.

Згідно точки зору О. Баранова, інтерес до аналізу суспільно-політичних текстів обумовлений кількома факторами:
– по-перше, внутрішніми проблемами лінгвістичної теорії;
– по-друге, цей аналіз потрібен для суто практичних цілей;
– для вивчення політичного мислення суспільства і моніторингу різноманітних тенденцій у сфері громадської свідо-

мості;
– спроби звільнити політичну комунікацію від маніпуляції громадською свідомістю [2].
Термін «метафора» походить від грецького слова – μεταφορά, що означає «перенесення». Вперше визначення цього 

терміну зустрічається в роботах Арістотеля, згідно з яким метафора – це перенесення слова зі зміненим значенням з роду 
на вид, або з виду на вид, або за аналогією [1, с. 1097].

Будь-яке осмислене висловлювання має на своїй меті впливати на реципієнта. У суспільно політичних текстах метафора 
є найбільш поширеним засобом здійснення впливу на аудиторію та формування конкретної думки стосовно тієї чи іншої 
події. Метафора є одним із способів пізнання і засобів закріплення знань та визначає наші взаємини з навколишнім світом.

Виникнення та переклад неометафорики (лексичних та фразеологічних одиниць метафоричного змісту, які є новими 
за формою, семантикою або становлять семантичні переосмислення у взаємодії нових та вже існуючих форм і значень) 
– найпродуктивнішої, за визначенням дослідників, категорії лексико-семантичних дериватів у мові засобів масової ін-
формації останніх десятиліть – зумовлені взаємодією позамовних та внутрішньомовних чинників [4, с. 383]. На думку  
О. Ясинецької, з точки зору перекладу неометафора є новим лінгвокогнітивним засобом однієї мови, який потребує надан-
ня структурно-семантичного і функціонально-комунікативного відповідника в іншій мові [7, c. 4]. 

На сьогодні найвичерпнішими практичними порадами щодо перекладу метафорики вважаються класифікації спосо-
бів перекладу метафор, запропоновані П. Ньюмарком та Т. Казаковою. П. Ньюмарк вирізняє такі класифікації способів 
перекладу політичних метафор: 1) збереження образу в мові перекладу; 2) заміну образу мови джерела стандартним об-
разом мови перекладу, який не суперечить культурі мови перекладу; 3) відтворення метафори за допомогою образного 
порівняння зі збереженням образу; 4) переклад метафори за допомогою образного порівняння з тлумаченням значення; 
5) відтворення семантики метафори описово; 6) пропущення метафори, якщо вона є необов’язковою; 7) збереження мета-
фори з конкретизацією значення з метою підсилити образ [9, с. 87-91].

Дослідниця Т. Казакова рекомендує такі способи перекладу метафори: 1) повний переклад; 2) додавання/ опущення; 
3) заміна; 4) структурне перетворення; 5) традиційний відповідник; 6) паралельне іменування метафоричної основи [3,  
с. 245–246].

Визначення неометафор, які не мають відповідників перекладу, О. Ясинецька пропонує за такою концептуально-мов-
ною моделлю перекладу:

1) визначення макроконцепту як контексту для форми вираження метафори оригіналу, зокрема з’ясування, чи не є 
метафора алюзією; 2) аналіз структурних та лексико-граматичних особливостей метафори оригіналу; 3) встановлення 
лексико-семантичного підґрунтя наданої метафори; 4) визначення доречного лексико-семантичного наповнення макро-
концепту в мові перекладу; 5) узгодження лексико-граматичного оформлення метафори з функціонально-семантичним 
змістом та макроконцептом, концептуальною метафорою в перекладі [7, c. 202].

Вибір способу перекладу метафор залежить від різних факторів, передусім від функції метафори в тексті, від стиліс-
тичних міркувань, від особливостей стилю тексту, а також від мети перекладу. Найпоширенішою проблемою при пере-
кладі неометафорики вважаються культурні відмінності, наприклад тому, що певні метафори викликають інші асоціації 
або тому що джерело метафор в соціокультурі громади вихідної мови не відіграє значної ролі.

При перекладі метафор-неологізмів важливо звертати увагу на те, чи є неологізм універсальним чи етноспецифічним 
і наскільки можна передати запропоновані у мові оригіналу його образ та форму. Часто неометафори є розширеними ана-
логами вже існуючих і, якщо компоненти метафоричного неологізму мають питомі чи запозичені відповідники у цільовій 
мові, переклад може здійснюватися за аналогією.

Важливим також є наявність у перекладача та реципієнта перекладу ряду спеціалізованих мовленнєвих компетенцій – 
прагматичної, соціальної, психолінгвальної, поведінкової, комунікативної, наративно-риторичної та граматичної [3, с. 258]. 

Метафора є одним з основних риторичних засобів створення образності та емоційного забарвлення у мовленні політи-
ків. Якщо метою тексту є досягнення емоційного збудження або переконання, то очевидно, що без метафори як механізму 
перетворення значення слів або фрагментів тексту не обійтись. Отже, основна роль метафори полягає в сугестивному 
насиченні тексту. 

На думку російського лінгвіста А. Чудінова аналіз концептуальних метафор, що використовуються у політичному 
дискурсі, перш за все є дослідженням ступеню впливу мовних, культурологічних, соціальних, економічних, політичних 
та інших факторів на національну систему концептуальних метафор. Провівши власне дослідження концептуальних мета-
фор, він встановив, що головною метою політичних промов є зміна уявлень реципієнта про політичну дійсність, так звана 
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«переконцептуалізація» політичного світу [6, с. 72]. Таким чином, у політичному дискурсі метафора є ефективним засо-
бом маніпулювання соціальною свідомістю. 

Метафора передає переносне значення слова, тому у політичній сфері вона використовується для того, щоб підкрес-
лити певні якості предмету чи особливості стану речей і щоб, таким чином, інші якості чи особливості зробити менш 
помітними. 

«Політичною» прийнято вважати будь-яку метафору використану в політичному дискурсі. У політичному дискурсі 
метафора виконує наступні функції, як зазначає Я. Босман [8, c. 32–33]:

 Когнітивна функція: вважається головною функцією метафори і полягає у обробці інформації. Основними механізма-
ми осмислення метафор під час перекладу є сприйняття, розпізнання, тлумачення, оцінка та розуміння процесу й резуль-
тату метафоризації. Їх застосування при перекладі неометафорики сприяє появі влучних суспільно-політичних метафор 
міжмовного і міжкультурного значення [8, c. 202]. 

Номінативна функція: використання метафори є необхідним для фіксації знань про навколишню дійсність, особливо у 
тому випадку, коли певні явища не мають загальноприйнятих назв або ж тих, які б автор вважав відповідними. У такому ви-
падку метафора використовується як для найменування таких явищ, так і для відображення певних характеристик цих понять.

Комунікативна функція: використання метафори робить можливим передачу інформації реципієнту у короткій та зро-
зумілій формі.

Прагматична функція: метафора виступає у ролі ефективного засобу створення необхідного емоційного стану у реци-
пієнта.

Описова функція: метафора допомагає показати певне явище наочно, і в той же час описати його образно.
Інструментальна функція: метафора допомагає людині сформувати власні уявлення про навколишню дійсність.
Гіпотетична функція: використання метафори дозволяє формувати певні припущення про сутність певного об’єкта, 

що має метафоричне значення, а також дозволяє представити його в образній формі.
Функція моделювання: метафора дозволяє створити певну модель світу і визначити зв’язки між її елементами.
Евфемістична функція: використання метафор дозволяє передавати інформацію, яку автор з певних причин не хоче 

називати напряму.
Функція популяризації: використання метафор дозволяє донести інформацію реципієнту у зрозумілій формі, якщо він 

не має необхідних фонових знань.
Потрібно зазначити, що саме прагматична функція (функція переконання) викликає особливий інтерес у дослідників, 

що займаються вивченням метафор, які використовуються у політичному дискурсі. Той факт, що метафора використо-
вується з метою переконання реципієнта, пояснюється її властивістю висвітлювати певне явище з необхідної точки зору 
– позитивної чи негативної.

Як зазначає Я. Босман, «метафора може не лише передавати позитивну чи негативну оцінку певного явища, але й 
змушувати реципієнта осмислити певне явище з точки зору, запропонованої даною метафорою» [8, с. 34]. Таким чином, 
навмисне використання слів з метафоричним значенням з метою переконання реципієнта у чомусь і є основною функцією 
метафори. 

Важливим є також те, як вибір певної метафори може впливати на формування погляду на тему дискусії. Наприклад, 
американські політики, розмірковуючи про економіку різних країн, загалом надають перевагу живим метафорам healthy, 
ailing, infant and parent. Проте, говорячи про конкретний ринок, здебільшого використовується нежива метафора float and 
buoyant, bounce back, rebound. Причиною цього є бажання політиків, використовуючи живу метафору, сприймати еконо-
міку як організм, що може діяти за своїми правилами, але, яку можна контролювати як живий суб’єкт.

Метафора відповідає за те, щоб політична мова, яка несе нам певну інформацію, була не тільки зрозумілою, але і не-
забутньою, так як однією з найважливіших функцій політичного дискурсу є функція впливу. 

Метафора також має здатність впливати на процес прийняття рішень. Дослідники А. Баранов та Є. Казакевич вказу-
ють на властивість метафор підказувати, налаштовувати, наводити на певний тип рішення і поведінки. Вони вважають, що 
когнітивна сила метафори робить її незамінним інструментом при пошуку рішень проблемних ситуацій. Інший дослідник 
А. Худолій зазначає, що «метафора є одним з найвиразніших лексикостилістичних засобів динаміки мовних змін у сучас-
них суспільно-політичних текстах, оскільки вона утворює базові схеми, за допомогою яких відбувається концептуалізація 
досвіду і пізнання навколишнього світу» [5, с. 9]. 

Отже, використання метафор в суспільно-політичних текстах дозволяє зробити інформацію більш доступною для 
реципієнта та пояснити складні політичні явища чи процеси за допомогою більш простих висловлювань. Через те, що 
політичні промови зазвичай орієнтовані на широке коло слухачів, а політичні висловлювання інколи можуть бути досить 
складними, використання метафорики є надзвичайно ефективним прийомом. Врахування функцій, які виконує метафора 
у політичному дискурсі, застосування відповідних механізмів при перекладі метафор-неологізмів сприятиме появі нових 
влучних сіспільно-політичних метафор міжмовного та міжкультурного значення у мові перекладу.
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ОБСЦЕНІЗМ der arSch І ЙОГО ПОТЕНЦІАЛ В НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ

У статті розглядається обсценізм der Arsch та його українські відповідники. Дослідження фіксує його вживан-
ня при відтворенні евфемізмів, вульгаризмів, просторіччя, жаргонізмів, у тому числі молодіжного жаргону й арго. 
Аналіз демонструє використання обсценізму der Arsch для передачі низки лексем на позначення частини тіла нижче 
спини, осіб чоловічої статі, дій, процесів та посилів. Для ілюстрації дослідження наводяться приклади із творів 
сучасних українських письменників та їх німецькомовних перекладів.

Ключові слова: обсценізм, лайлива лексика, сексоцентричний, відтворення, переклад, евфемізм, жаргон. 

the OBSceNe WOrd arSch aNd itS pOteNtial iN gerMaN traNSlatiONS
The article dwells on the obscene word Arsch and its Ukrainian correspondents. This word is used in both a direct and a 

figurative meaning, especially for denotation of negative traits of character of people, processes ect. 
The research is focused on the peculiarities of usage of this word while we use euphemisms, vulgarisms, common words, 

jargonisms, including youth slang and argo. The analyses demonstrates the usage of the obscene word Arsch as a constituent 
part of a series of lexems denoting the lower part of a back, males, actions, processes and implications. The lexeme der Arsch 
as well as words derived from it is used in a place of a subject, a nominative part of the subject, an object. If an original text 
includes some antroponyms and toponyms with a constituent part denoting a the lower part of a back, those proper names 
are translated with an addition of the corresponding endings. The lexeme der Arsch is a constituent part of phraseological 
units (PhU), for which the following ways of translation are characteristic: PhU – PhU, non-PhU – PhU, Phu – non-PhU. 
The obscene word der Arsch may also be a constituent part of some exclamations. The research also proves the existence of 
a great deal of sex-centred obscene words (apart from the examples provided), which are rendered into German translations 
by means of using the notion der Arsch. To substantiate the theoretical basis the article provides literary examples from the 
works of Ukrainian writers, such as Yu.Andrukhovych, S.Zhadan, L.Deresh, O.Zabuzhko, and their German translations.

Key words: an obscene word, swear words, reproduction, translation, euphemism, jargon. 

ОБСЦЕНИЗМ DER ARSCH И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ПЕРЕВОДАХ
В статье рассматривается обсценизм der Arsch и его украинские соответствия. Исследование фиксирует его 

применение при воспроизведении эвфемизмов, вульгаризмов, просторечия, жаргонизмов, в том числе молодежного 
жаргона и арго. Анализ демонстрирует использование обсценизма der Arsch для передачи ряда лексем, обозначаю-
щих части тела ниже спины, лица мужского пола, действия, процессы и посылы. Для иллюстрации исследования 
приводятся примеры из произведений современных украинских писателей и их немецкоязычных переводов.

Ключевые слова: обсценизм, бранная лексика, воспроизведение, перевод, эвфемизм, жаргон.

Контроль за мовленням належить до тих важливих чинників мовного портрету людини, які віддзеркалюють традиції 
її сімейного виховання, культурного та духовного життя, а також є поличчям її мовного смаку. Вільність у мовленні не 
завжди є пріоритетом спілкування і може наносити шкоду не тільки оточуючим, але й самій людині («Зо слів своїх будеш 
виправданий, і зо слів своїх будеш засуджений» (Матв. 12:37). 

Метою нашої статті є дослідження перекладу обсценної лексики з української мови на німецьку та аналіз обсценізму 
der Arsch. До основних завдань статті належить здійснення вибірки обсценної лексики з творів українських письменників-
постмодерністів, виокремлення відповідників до обсценізму der Arsch, формулювання висновків. 

Ненормативна лексика, до якої належать також обсценізми, неодноразово привертала увагу як українських, так і за-
рубіжних дослідників. Серед них В. Мокієнко, Т. Нікітіна, В. Хімік, Б. Успенський, В. Биков, В. Жельвіс, Л.Ставицька,  
О. Гаврилів, О. Голод, Л. Білоконенко, А. Даниленко, Л. Клепуц, О. Кульчицька, Л. Широкорадюк, В. Демецька, О. Фе-
дорченко та багато інших. 

Швидкий поступ сучасного науково-технічного прогресу та культурний розвиток суспільства сприяють зміні погляду 
людини на світ та її ставлення до нього. Нині не кожна людина потребує тих моральних цінностей, які ще донедавна на-
лежали до основних засад кожної української родини. Це стосується не тільки певних конкретних дій, етикету, ставлення 
до оточуючих, а й відповідальності за промовлені слова. В українській культурі, де християнські засади були невід’ємною 
складовою фундаменту української нації, упродовж століть спостерігалося особливе ставлення до сили слова та застері-
галося від «лихих слів», які могли нашкодити людині. Такі застереження на сьогоднішній день вже не є пріоритетні і на 
них мало хто зважає. 

Переплетення традицій різних культур та «піднесення» на небачений рівень безкультур’я мало, безумовно, значний 
вплив і на мову. Російські та американські матюки та брутальні слова в цілому вже стали нашою прозаїчністю. «Гнилі 
слова» (Ефесянам 4:29) перестали бути привабливі для їх нотування на парканах, бо можуть бути легко кинуті і міцно 
вгравійовані в душі співрозмовників чи бодай перехожих. Вони заповнили світовий інформаційний простір, витіснивши 
дотеперішню культуру мови, і стали належати до повсякдення. Це породжує занепокоєння, що такі висловлювання як «не 
говори при дівчині/жінці погані слова» поволі стануть архаїкою. 

Досліджуючи твори українських письменників, не можемо не помітити, що часто їх сторінки рясніють обсценізмами, 
передусім перейнятими з російської та англійської мов. «А чи може бути ефективною робота з лихослів’ям в умовах, 
коли вони всіляко пропагуються?» – стурбовано ставить риторичне запитання у своїй статті «Не оскверняймо душі й уста 
свої!» М.Лесюк [3, c. 254]. Перенасиченість літератури, публіцистики, ЗМІ вульгаризмами засвідчує, що «чужі» обсценіз-
ми вже давно пустили міцні ростки в українську мову, вросли у неї корінням і призвели до того, що нині відбувається не 
тільки засмічення мови в цілому, але й нівелювання традицій української лайки, яка теж має свій багатий досвід. Поруч з 
тим в українській мові були й залишаються свої еротизми, які легко поступаються чужим брудним словам, як і зрештою 
багато чого іншого, що переймаємо й імплантуємо у своє життя. Мова йде про відступання на задній план характерних для 
української мови пікантних слів, у тому числі евфемізмів, і заміна їх сексоцентричними лайливими словами, характерни-
ми для російської та англійської мови. 

Без перебільшення можна констатувати, що в дослідженні обсценної лексики чи не найбільший внесок серед укра-
їнських науковців зробила Л.Ставицька. Для типологізацїї інвективних стратегій вона використовує такі три типи:  
1) «анально-екскремальний» (Shit (Scheiss)-кyльтypa): німецька, чеська, анг лійська, французька; 2) «сексуальний» (Sex-
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культура): російська, сербська, хорватська, болгар ська; 3) «сакральний» (Sacrum-культура): романські мови, частково – 
чеська, сло вацька, польська [9, c. 33]. 

Оскільки українська мова належить до першого типу інвективних стратегій, то в ній найбільш розповсюджені об-
сценізми на позначення частини тіла нижче спини. Це прослідковується як у народній творчості, в тому числі в багато-
численних висловах, так і в віршованих рядках, сороміцьких піснях тощо. В інтернеті надибуємо на цікаву статтю «Жінка 
без ср*ки, як село без церкви» [1], в якій йдеться про зібрані більше двох сотень висловів, присвячених саме цій частині 
тіла. Жести, пов’язані із частиною тіла нижче спини також пов’язані із українською культурою вирішування конфліктних 
ситуацій (порівняймо з показуванням середнього пальця, що вважається запозиченим жестом). Жест задирання спідниці і 
виставляння сідниць ще донедавна розв’язував чимало суперечок між жінками. 

Л.Ставицька поділяє обсценну лексику на такі основні групи слів та їх похідні: 1.Найменування «непристойних», со-
ціяльно табуйованих частин тіла – «сороміцькі слова». 2. Найменування процесу здійснення статевого акту. 3. Назви повії, 
продажної жінки. 4. Найменування фізіологічних функцій (відправлень). 5. Назви «результатів» фізіологічних відправ-
лень [9, c. 18]. Українська мова володіє певним арсеналом лексики із кожної зі вказаних груп. Крім того, у них у нерівній 
кількості присутня значна кількість евфемізмів, що засвідчує монографія М.Лесюка «Еротизм в українському пісенному 
фольклорі: лінгвістичний аспект» [2].

Бажання віднови української лайливої лексики веде до того, що з’являються такі «заклики», як «матюкайтесь укра-
їнською». Саме під такою назвою маніфестує своє дослідження авангардовий журнал «Відрижка», що видає українська 
молодь у Польщі. Тут подається теоретична розвідка про «добряче підзабуту й занедбану практиками царину української 
брудної лайки», а також даються певні настанови щодо її вживання [4].

Аналізуючи пікантний пласт обсценної лексики на основі перекладів із творів українських письменників, вкотре по-
мічаємо певні закономірності німецької мови, про які вже згадувалося у наших попередніх статтях [10; 11]. Тут ідеться 
про надання переваги в німецькій обсценній лексиці позначенням частини тіла нижче спини (m Arsch, n Arschloch), а 
також обсценізмам на позначення фекалій та похідних від них лайливих слів (напр.: f Scheiße – m Scheißkerl). Мова йде 
про тильноцентричність (від тил – задня, зворотна частина, сторона чого-небудь; бік, протилежний передньому, лицьо-
вому [7, c. 112], порівняймо: «задньоцентричність», «задоцентичність»), а саме, про «анально-фекальний» тип німецької 
лайки (зустрічається також позначення «копроректальний», утворення якого можемо пояснити словоскладанням двн.-
грец. κόπρος –’кал’ і лат. rectum – пряма кишка), для якого характерна лексика на позначення частини тіла нижче спини 
(сідниць, анусу), акту дефекації (лат. defaecatio – випорожнення кишечника)) та його продукту. Порівняймо з іншими мо-
вами, наприклад, із копроректальною тематикою у латинській лайці: Cūlus – дупа, Merda – лайно; у французькій: merde; в 
іспанській: mierda, в італійській: pezzo di merda, в польській: gowno. Українські лайливі слова теж здебільшого спрямовані 
на частину тіла нижче спини, тобто також є «тильноцентричними», хоча практично не пов’язані з анусом, а здебільшого 
із сідницями, дефекацією та її продуктом. 

У нашому дослідженні зупинимося на обсценізмі der Arsch (укр. – сідниця, -і, жін.), що використовується як у прямому 
значенні, так і для позначення негативних рис людини, процесів тощо. 

Л.Ставицька у словнику «Українська мова без табу» наводить такий синонімічний ряд до лексеми сідниці: аеродром, 
булки, верстат, вузиця, гапка, гармата, гепа, гола, гузиця, гузівка, гузно, гузняйка, ґуздно, женя, жопа, заднє місце, за-
дниця, задок, куфер, личко, м’якуш, пердан, пердела, пердило, попа, попаська, попенгаген, попінс, попка, п’ята точка, 
ренджиґло (ренджитло), сапа, сідало, сідниця, срака, срюндель, станок, стара пані, стига, тухес [9, c. 427]. З цього синоні-
мічного ряду тільки частина представлена у нашому дослідженні.

Досліджуючи переклади творів сучасних письменників прослідковуємо, що обсценізм der Arsch слугує для відтворен-
ня евфемізмів, вульгаризмів, просторіччя тощо. Він вживається також для відтворення молодіжного жаргону. Наприклад: 
без понтів, мол. Без вихваляння [8] – für den Arsch (укр.: «Інакше нам без понтів, без церкви, ви зрозмійте!» – нім.: «Ohne 
Kirche ist alles für den Arsch, kapiert?» (С.Жадан «Депеш Мод»)). Обсценізм der Arsch також слугує для відтворення арго. 
Наприклад: очко; порвати очко на німецький хрест, крим. фр. Зробити все можливе й неможливе задля досягнення певної 
мети [8, с. 92] (укр.: «Хахаль напрочуд вчасно попередив, щоби більше ноги моєї в Гальки не було, інакше порве мені очко на 
німецький хрест» – нім.: «Der Verehrer warnte mich schroff, aber überraschenderweise rechtzeitig, nicht mehr in Halkas Nähe 
zu kommen, sonst würde er mir den Arsch in Einzelteile zerlegen» (Л. Дереш «Намір»).

Лексема der Arsch виступає складовою частиною 1) фразеологічних одиниць (ФО), для яких характерні такі спо-
собами перекладу: ФО – ФО; не ФО – ФО, ФО – не ФО. Наприклад: укр.: «світове сміттєзвалище» – «Arsch der Welt» 
(Ю.Андрухович, «Диявол ховається в сирі»); 2) вигуків. Наприклад: курча ляґа, у ролі виг., евфем., зах. (львів.), лайл. вжи-
вається для вираження будь-якої емоції, а також підтвердження сказаного [9, с. 223]; курча ляґа македонська – Himmel, 
Arsch und Zwirn (укр.: «Та шо то, курча ляґа македонська, – вибухала матінка, – Шо ви з себе глупка робите?» – нім.: 
«Himmel, Arsch und Zwirn», ärgerte sich Mama «du bist wohl ein Papagei?» (Ю.Винничук «Танго смерті»)); 3) гри слів: 
(укр.: вєсь зєльоний, в жопє вєткі, капітан ідьот с развєдкі» – нім.: «Es schilt der Hauptmann barsch den Schützen Arsch»  
(Ю. Андрухович «Таємниця»)). 

Обсценізми можуть виступати у реченні різними частинами мови. Так, лексема der Arsch та її похідні виступають як 
у ролі підмета, так і іменної частини присудка, означення тощо. Нерідко вона слугує для відтворення зоонімів на позна-
чення негативної характеристики людини: Наприклад: козел, -зла, ч. 1. мол., крим.; презирл. зрадник, донощик. 2. крим.; 
зневажл. гомосексуаліст пасивний. 3. крим. найобразливіша лайка, адресована особі чоловічої статі, у злочинно-му серед-
овищі [9] (укр.: «Ти, козел, ти навіть Банзая добре не міг зробити!» – нім.: «Du Arsch, nicht mal Banzei konntest du richtig 
nachmachen!» (Л.Дереш «Культ»)); 2) с*ка, -и ж., просторозм., лайл. Жінка лег кої поведінки; повія [9], сýка, -и. Той, хто 
пише на когось заяву в міліцію (Пирк.) (укр.: «Були, говорить Чапай, але ця с*ка замінила, я ж казав» – нім.: «Ich hatte sie, 
sagt Tschapaj, aber dieser Arsch hat das Schloß ausgewechselt» (С.Жадан «Депеш Мод»)).

При наявності в тексті-оригіналі антропонімів чи топонімів із складовою на позначення частини тіла нижче спини, 
такі власні назви перекладаються із додаванням відповідних закінчень. Наприклад: 1) антропоніми: Пан Дупик – Pan 
Arscher (укр.: «…на зразок«Пан Дупик взяв наборг кільомняса«або«З млина скнилівського – штири мішки борошна пит-
льованого…» – нім.: «…zum Beispiel «Pan Arscher – halb Kilo Schweinernes« oder «Aus Skniliwsker Mühlen – vier Säcke Mehl 
eingetütet» (Ю.Винничук «Танго смерті»)); 2) топоніми: станції Дупа Середня та Дупа Верхня – die Stationen Hinterarschyn 
und Oberarschyn (укр.: «…оскільки на перегоні між станціями Дупа Середня та Дупа Верхня на путях лежала коро-
ва…» нім.: «…da auf der Strecke zwischen den Stationen Hinterarschyn und Oberarschyn auf den Gleisen Rinderlägen…» 
(Ю.Андрухович «Дванадцять обручів»)). 
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Аналізуючи твори письменників-постмодерністів, зустрічаємося із широко представленою палітрою українських лек-
сичних та фразеологічних одиниць, які відповідають німецькому обсценізму der Arsch:

1. Позначення частини тіла нижче спини: 1) попа, ж., евфем., дит. Сідниці [9, с. 303] (укр.: «Кажуть – або в попу, 
або … – нім.: «Sie sagen, entweder in den Arsch oder … (О.Забужко «Польові дослідження українського сексу)); 2) гепа, 
ж.евфем., просторозм. зад, сідниці [9, с.126] (укр.: «Лінивий Дюк підняв свою гепу...» – нім.: «Der faule Djuk hob seinen 
Arsch…» (Л.Дереш «Поклоніння Ящірці»); 3) дупа, ж., просторозм. заднє місце лю дини; сідниці [9, с. 158] (укр.: «За що, 
Італіє, я так тебе люблю? За те, що дмеш у дупу кораблю» – нім.: «Wofür, Italien, lieb ich dich mehr und mehr? Weil mein 
Schiff sinkt wie Arsch im Meer!» (Ю.Андрухович «Перверзія»)); мати в дупі; мати в дупі кого, що, ігнорувати когось, щось 
[9, с.160] (укр.: «Я мав усе в дупі» – нім.: «Mir ging alles am Arsch vorbei» (Ю.Андрухович «Перверзія»)); повна дупа вульг, 
просторозм., несхвальн. дуже важка, безвихідна або принизлива ситуація [9, с. 172], (укр.: «Вона була для Р. акурат та-
ким засобом, тим-то й почувала себе… повною дупою...» – нім.: «Für R. war sie genau so ein Mittelchen, und genauso fühlte 
sie sich auch, voll im Arsch...» (О. Забужко «Музей покинутих секретів»)); 4) задниця, ж., вульг., просторозм. задня частина 
тулуба людини; сідниці [9, с. 175] (укр.: «Метушливу зграю роздягнутих відьом з обвислими цицьками та задницями…» 
– нім.: «Der aufgeregte Schwarm nackter Hexen mit hängenden Titten und Ärschen» (Ю.Андрухович «Дванадцять обручів»)); 
півзадниці – Mit halben Arsch (укр.: «…сидіння на півзадниці між двома розповзлими відморозками…» – нім.: «… sitzen mit 
halben Arsch zwischen zwei fetten Ganoven…» (Ю.Андрухович «Дванадцять обручів»)); спарити задницю (укр.: «…груба 
політична помилка, за яку українському керівництву мусили з Москви добряче спарити задницю…» – нім.: «…ein grober 
politischer Fehler, für den der ukrainischen Führung der Arsch aufgerissen worden war…» (О. Забужко «Музей покинутих 
секретів»)); надерти кому-небудь задницю, вульг.-про сторозм. – jemandem den Arsch polieren (укр.: «…крім гордощів і 
злого бажання надерти задниці» – нім.: «…außer dem Stolz und dem fiesen Vergnügen, noch jemandem den Arsch zu polieren» 
(С. Жадан «Біг Мак»)); підтирати комусь задницю, вульг.-про сторозм., презирл. догоджати кому-небудь, вислужуватись 
перед кимсь [9, с. 178] (укр.: «… ціла пачка бумажок, якими задниці підтирали!» – нім.: «… ’n ganzes Päckchen, äh, 
Papier, mit dem sich welche die Ärsche, also, abgewischt haben!» (Ю.Андрухович «Дванадцять обручів»)); 5) жопa ж., 
вульг.-просторозм., згруб. заднє місце людини або тварини [9] (укр.: «Давай, Льолік, підіймай свою жопу і виручай друга» 
– нім.: «Auf, Lolik, beweg deinen Arsch und hilf einem Freund aus der Patsche» (С.Жадан «Ворошиловоград»)); 6) одне місце; 
бути комусь до одного місця, бути байдужим до когось, чогось – am Arsch vorbeigehen (укр.: «…зрештую, чупа-чупси 
мені були до одного місця…» – нім.: «…die Chupa Chups gingen mir eigentlich am Arsch vorbei…» (С. Жадан «Анархія»));  
7) ср*ка ж. вульг.-просторозм., згруб. Заднє місце людини або тварини [9] (укр.: «…а як по-польски ср*ка… – нім.: «…und 
was heißt Аrsch auf polnisch…» (Ю. Андрухович «Перверзія»)); час ср*ки. дуже складна, безвихідна і неприємна ситуація. 
(укр.: «то був час нашої найглибшої ср*ки – нім.: «In der Zeit waren wir total am Arsch» (Ю.Андрухович «Таємниця»); дати 
по ср*ці вульг.-просторозм. – бити, лаяти (укр.: «…чемних погладили по голівці, а нечемним, як то кажуть, добре дали по 
ср*ці» – нім.: «…den Braven wurden die Köpfe gestreichelt, und die Schlimmen bekamen, wie es so schön heißt, einen gehörigen 
Tritt in den Arsch» (Л. Дереш «Культ»));

2. Позначення осіб чоловічої статі: 1) мудак, -а, ч. 1. крим.; вульт., зневажл. наївна людина. 2. крим., мол., жрм; вульт., 
зневажл., лайл. дурна, нікчемна, шкідлива людина [8] (укр.: «Ви, що лохи? – хоробриться Какао, відчуває все-таки, мудак, 
що він на своїй території» – нім.: «Seid ihr eigentlich bescheuert? – Kakalo wird mutiger, der Arsch spürt seinen Heimforteil» 
(С. Жадан «Депеш Мод»)); 2) мудило, -а, с. і ч. 1. жрм; вульг., зневажл. те саме, що мудак 2; 2. крим., жрм; зневажл. тупа 
людина [9] – der Blödarsch (укр.: «І він, мудило, купився. – нім. Und er, Blödarsch, nahm es ihnen ab (С.Жадан «Ворошило-
воград»)); 3) лох, -а, ч. 1. крим.; зневажл. жертва злочину; потенційна жертва злочину. 2. мол., крим.; зневажл. або лайл. 
тюхтій, роззява; некмітлива людина [8] – der Blödarsch (укр.: «Як лоха, – додав Владік» – нім.: «Wie einen Blödarsch, – fügte 
Wladik hinzu» (С.Жадан «Ворошиловоград»)); 4) кретин; фр. 1. хворий на кретинізм, ідіот. 2. перен. дурень; тупа нікчемна 
людина (Словопедія) (укр.: Це ізоляція, кретине. – нім.: «Das ist die Isolation, du Arsch» (Ю.Андрухович «Московіада»));  
5)ублюдок, дка, чол., зневажл., лайл. про неповноцінну, нікчемну людину (СУМ) – der fette Arsch (укр.: «Та не Карбю-
ратор, – я теж підводжусь, – цей – товстий ублюдок? – нім.: «Nicht Zündkerze, – ich stehe ebenfalls auf, – dieser – fette 
Arsch?» (С. Жадан «Депеш Мод»)); der Lahmarsch (укр.: «Пізніше, за кілька років, її син, рідкісний ублюдок, посвариться 
зі своїми друзями… – нім.: «Einige Jahre spӓter stritt sich ihr Sohn, ein totaler Lahmarsch, mit seinen Freunden…» (С.Жадан 
Анархія»)); 7) урод, -а, ч., лайл. погана, неприємна, підла людина [6] (укр.: «…а з них бабки треба збивати, хай платять, 
уроди…» – нім.: «…abzocken müßt ihr die, sollen hübsch bezahlen, die Ärsche…» (С.Жадан «Анархія»)); 8) падло, -а, с., пад-
ла, -и, ч. і ж.; крим., жрм; зневажл. непорядна, підла людина. В падло (падляк) кому що; мол. Не хочеться, лінь комусь 
щось робити [8] (укр.: «Якесь падло – ти його знаєш… – нім.: «So ein Arsch – du kennst ihn...» (Ю.Андрухович «Дванадцять 
обручів»)); 8) череп, -а, ч., військ. солдат, наступний в ієрархії після дідів [6] (укр.: «Скажімо, серед ночі зганяли своїх 
черепів – десятку за десяткою, відділення з відділенням – до туалету…– нім.: «So trieben sie ihre SchützenArsch nachts zur 
Toilette – Zug für Zug, Gruppe für Gruppe»… (Ю. Андрухович «Таємниця»));

3. Позначення дій і процесів: 1) Загнутись, -аюсь, -аєшся, недок., загнутись, -усь, -ешся, док. доходити до повного 
фізичного виснаження, помирати [6, с. 132] – im Arsch sein (укр.: «…якщо міліціонери почнуть користуватись космети-
кою, їхній суспільний рейтинг, і без того невисокий, вкінець загнеться» – нім.: «…wenn die Polizisten auch noch anfangen, 
sich zu schminken, ist ihr gesellschaftliches Ansehen, das ohnehin ramponierte, vollends im Arsch» (С.Жадан «Анархія»)); 2) 
Западлити (док. назападлити), робити людям неприємності [5] – arschig sein zu jmdm. (укр.: «Дехто мені дуже западлив. 
– Da war einer echt arschig zu mir (Л. Дереш «Намір»)); 3) наживати грижу, працювати понад силу – den Arsch aufreissen 
(укр.: «…a хто і в загранку чухнули, бо хто я їм такий, щоб за двадцять баксів на місяць грижу наживати… – нім.: «…
Und machte kratzen sogar die Kurve ins Ausland, und warum sollten sie sich auch für zwanzig Dollar den Arsch aufreissen…» 
(Ю. Андрухович «Дванадцять обручів»)); 4) наср*ти док., вульг.-просторозм. 1. ви порожнитися, 2. на кого, що. виявити 
повну байдужість до кого-, чого-небудь; зігнорувати ко гось, щось [9, с. 254] – am Arsch vorbeigehen (укр.: «…там тов-
клася така купа відбитої прикольної публіки, яка просто прогорала крізь шкіру власним драйвом і адреналіном, що нам 
було реально наср*ти на рішення будь-якого цвк….» – нім.: «in Wirklichkeit treiben sich eine Menge durchgeknallter, klasser 
Typen bei uns rum, dia gar nicht wußten, wohin mit ihrer Power und ihrem Adrenalin, und so ging uns die Entscheidung egal 
welcher Zentralen Wahlkomission echt am Arsch vorbei…» (С. Жадан «Анархія»)); 5) насц*ти, док., вульг.-просторозм. 1. По-
мочитися. 2. на кого, що, виявити повну байдужість до кого-, чого-небудь; зігнорувати ко гось, щось [9,с.256] – jmdm. am 
Arsch vorbeigehen (укр.: «Крім того, ми насц*ли на вічний вогонь, себто не поїхали до нього з квітами. – нім.: «Außerdem 
ging uns das Ewige Feuer am Arsch vorbei, das heißt, fuhren nicht dorthin» (Ю. Андрухович «Таємниця»)); 6) ложити (на 
кого? що?), -жу, -жиш, недок., вульг. відверто ігнорувати [6, с. 180] – am Arsch vorbeigehen (укр.: «Але той, кого ти хотів 
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випустити, на тебе ложив» – нім.: «Aber der, den du befreien willst, dem gehst du am Arsch vorbei» (Л.Дереш «Культ»)); 7) 
класти на що; мол.; зневажл. перестати цікавитись чимсь, перестати робити щось [8, с. 212]; класти на школу (укр.: «…
він був моїм найкращим другом, демонстративно клав на школу і постійно знаходив якесь гі*но…» – нім.: «…er war mein 
bester Freund, die Schule ging ihm am Arsch vorbei,und er fand ständig irgendeine Scheiße…» (С.Жадан Біг Мак»)); 8) нашу-
гатися, від шугатися, -аюсь, -аєшся, недок. лякатися чогось, нервово сіпатися [6, с. 337] – Arschsaunen bekommen (укр.: 
«Вони нашугаються» – нім.: «Sie bekommen Arschsaunen» (Л. Дереш «Поклоніння Ящірці»)); 

4. Посили: Пензлюй! від пензлювати, -люю, -люєш, недок.; мол., жрм; зах. іти. [8] (укр.: «Пензлюй! П’яна тварина! – 
Du Arsch! Besoffenes Schwein! (Ю.Андрухович «Дванадцять обручів»)).

Крім перелічених прикладів, існує ще чимала низка сексоцентричних обсценізмів, які німецькі перекладачі відтворю-
ють за допомогою обсценізму der Arsch.

Отже, як демонструє дослідження, широке використання лексеми der Arsch підтверджує схильність у німецькій мові 
до використання для лайки слів на позначення частини тіла нижче спини. Аналіз засвідчує, що цей обсценізм виступає 
складовою частиною фразеологічних одиниць, вигуків. Лексема der Arsch та її похідні виступають у ролі підмета, іменної 
частини присудка, означення тощо. Перекладачі послуговуються нею для відтворення евфемізмів, вульгаризмів, просто-
розмовної мови, жаргонізмів. Її вживають для перекладу молодіжного жаргону й арго. Запропонована наукова розвідка є 
тільки частиною аналізу обсценної лексики і має потребу в наступних дослідженнях.
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ПЕРЕКЛАДИ МИКОЛИ ЛУКАША ЯК ДЖЕРЕЛО ВІДТВОРЕННЯ  
УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

У статті на матеріалі перекладів Миколи Лукаша проаналізовано вживання слів, запозичених із німецької мови, 
що широко представлені у пам’ятках староукраїнської мови та сучасних лексикографічних джерелах. Встановлено 
стилістичні особливості германізмів. З’ясовано, що Микола Лукаш, добираючи мовні засоби, орієнтувався на мовно-
художні особливості оригіналу.

Ключові слова: германізм, фразеологізм, фразеологічний зворот, запозичена лексика, Микола Лукаш.

MyKOla luKaSh WOrKʼS iNterpretatiON aSa SOurce Of uKraiNiaN-gerMaN lexical cON-
NEC TIONS’ REPRODUCTION

Based on the interpretations of Mykola Lukash the article analyzes the use of words borrowed from German, which are 
well represented in the works of old Ukrainian language and modern lexicographical sources. Stylistic features of German 
borrowings are established. It is found that Mykola Lukash, selecting language tools, focused on linguistic and literary images 
of the original work.

Key words: German borrowings, phraseological unit, idioms, borrowed vocabulary, Mykola Lukash.

ПЕРЕВОДЫ НИКОЛАЯ ЛУКАША КАК ИСТОЧНИК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ УКРАИНСКО-НЕМЕЦКИХ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

В статье на материале переводов Николая Лукаша проанализированы употребления слов, заимствованных из 
немецкого языка, которые широко представленные в памятках староукраинского языка и современных лексикогра-
фических источниках. Установлено стилистические особенности германизмов. Обнаружено, что Николай Лукаш, 
подбирая языковые средства, ориентировался на культурно-художественные особенности оригинала.

Ключевые слова: германизм, фразеологизм, фразеологический оборот, заимствованная лексика, Николай Лукаш.

Микола Лукаш, видатний письменник-перекладач, знавець близько двадцяти мов, увійшов в історію української 
літератури як автор перекладів монументальних творів європейської класики – «Фауста» Й.-В. Гете, «Декамерона»  
Дж. Боккаччо, «Дон Кіхота» М. Сервантеса. Завдяки М. Лукашеві до українського читача дійшли поезії В. Шекспіра,  
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Р. Бернса – з англійської, Г. Гайне, Й.-Ф. Шіллера – з німецької, М. Рільке, В. Гюго, Г. Аполлінера – з французької та 
багатьох ін. Здатність тонко відчувати семантику тексту й підтекст оригіналу поєднувалися в М. Лукаша із надзвичайно 
глибоким знанням лексичного, фразеологічного багатства української мови в усьому різноманітті її часового й територі-
ального функціонування.

Дослідники Лукашевої творчості (Л. Первомайський, В. Савчин, Т. Цимбалюк, Л. Череватенко) одностайні в думці, 
що мова його перекладів відзначається ретельним відбором мовних засобів з орієнтацією на мовно-художні особливості 
оригіналу. Для досягнення адекватності перекладу М. Лукаш спирався на лексику різного стильового призначення.

Із двох головних шарів лексики пасивного фонду, якими може послуговуватися перекладач, – архаїзмів і авторських 
новотворів, М. Лукаш надавав перевагу саме давнім словам, оскільки вони зберігали й ту цінну й необхідну перекладачеві 
позамовну інформацію, яка дозволяла віднайти саме той мовний ключ перекладу, що був би хронологічно і стилістично 
споріднений (співвзвучний) з оригіналом і відтворював не лише його поверхневий інформаційний зміст, а й глибинне 
стилістичне тло. На це вказує й В. Радчук, коли стверджує, що «оригінальна література не дає мові всього того, що дають 
їй переклади. Вони не лише інакше, в інший спосіб розвивають її, а й більше збагачують» [7, с. 26].

Переклад творів світової класики потребував відповідних мовних засобів, які б відрізняли ці тексти від сучасного об-
разу української мови.

Так, значною групою слів, уживаних у перекладах М. Лукаша, є давні запозичення з німецької мови, засвоєні в 
західнослов’янські мови, а також в українську мову. Пам’ятки староукраїнської доби широко їх фіксують, що відображе-
но й у тогочасній лексикографії, й у словниках української мови ХІХ – ХХ ст. На широке побутування німецьких слів в 
українській мові вказує й В. Гнатюк, зараховуючи їх до найчисельнішої групи запозичень [2]. Інший дослідник німець-
комовних лексичних запозичень – М. П. Кочерган, порівнявши українську літературну мову й південно-західні говори, 
дійшов висновку, що у говорах німецьких запозичень значно більше [5, с. 19].

До таких запозичень належать, зокрема, іменники назви тканин за кольором та похідні від них: блаватас, блаватний 
– синій, кольору волошки: [Мефістофель:] Дивись, яким прийшов я зухом: В червець убрався в блаватас (Фауст, 62); небо 
з блаватних полив’яних тахлів: (Лукаш 1990, 358); «Словник української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст.» подає й 
іменник блаватъ (стп. bіawat, стч. blavat, свн. blawe) – у двох значеннях: 1) «блакитна шовкова тканина»; 2) «одяг з такої 
тканини», і прикметник блаватный, блаватъный – «виготовлений з блавату – шовкової тканини блакитного кольору» 
(СлУМ, 2, с. 92); у перекладі «Фауста» Й.-В. Гете М. Лукаш використовує й іншу фонетичну форму цього слова – блава-
тас, порівн.: [Мефістофель:] Дивись, яким прийшов я зухом: В червець убрався, в блаватас, Плащем обвинувся єдвабним 
<…> (Фауст, с. 62); що зафіксована у Словнику Грінченка з посиланнями на твори П. Куліша: В блаватасах да саєтах 
будемо ходити (Сл. Гр., 1, с. 70); шарлатний (порівн. нім. scharlach «яскраво-червоний колір», scharlachfarbenes «пур-
пуровий»):...впали мені в очі кольори білий та шарлатний, та ще ряхтіння самоцвітів дорогих (Д. К., 167);

термінологічна лексика з військової та торговельної сфери: драбант – «охоронець можновладної особи або солдат, 
що охороняє командуючого»; відомості «Словника української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст.» дозволяють ствер-
джувати, що названий іменник було запозичено в українську мову з німецької через чеське та польське посередництво, 
порівн.: нвн. Trabant – «охоронець можновладної особи; драбант», стч. drabant, стп. drabant (СлУМ, 8, с. 195);

обладунок – «лицарське спорядження»: [Дон Кіхот] узяв на себе повний обладунок, сів на Росинанта, приладив на 
голові свого латаного шолома, настромив на руку щит, схопив списа і виїхав задвірками в чисте поле (Д. К., 26); ладува-
тися – «споряджатися на корабель»: у похід рушаючи, ладуватися на корабель не де, як тільки в Генуї (Декамерон, 64); 
наладував [корабля] всяким товаром (Декамерон, 97), порівн. нім. laden – «ладувати, навантажувати, накладати, в’ючити 
(на коня)»; в українській мові засвідчено й інші слова цього гнізда: виладувати; ладівниця, ладунка («патронташ»), ла-
дунок («вантаж», «набій до рушниці»).

Варто зазначити, що серед германізмів, зафіксованих у Лукашевих перекладах, натрапляємо й на дієслівну лексику, 
наприклад:

варувати – «застерігати; оберігати»: Отож остерігаю і варую вас, пане джуро, що все зло і лихо, що з нашої супер-
ечки постати має, окошиться на вашій милості (Д. К., с. 400); порівн.: варовати (двн. (bi)waron, нвн. wahren) – 1) «обу-
мовлювати, домовлятися, випрошувати собі що-небудь»; 2) (кому що, чого і без додатка) «гарантувати, забезпечувати»; 
3) (що і без додатка) «утверджувати, установлювати»; 4) «пильнувати, вважати, остерігатися». Як зазначає Л. Ткач, ді-
єслова варувати (варуватися) належали «до давніх германізмів, що свого часу виступали засобами називання дій у сфері 
офіційних стосунків, а згодом перейшли до побутового мовлення» [8, с. 175];

голдувати – «бути в залежності від когось; слугувати комусь»: Отак і панували три пишні королі, Мужні, одважні, в 
потузі немалі. Їм голдували левні, рицарські сини <...> (Лукаш 1990, с. 13); ЕСУМ подає дієслово голдувати зі стильовим 
маркуванням заст[аріле] у значенні «платити данину, бути в ленній залежності», що було запозичене в українську мову з 
польської, порівн. п. hoіdowaж (заст.) – «бути в ленній залежності; схилятися; підлещуватися», паралельне до ч. holdovati 
«виявляти глибоку пошану до когось». Принагідно зауважимо, що в сучасній польській мові зберігся іменник hołd – «по-
шана, шана», а сема «вшанувати когось» реалізується у фразеологічному звороті złożyć hołd komuś (ПУСл, с. 62). Автори 
ЕСУМ роблять припущення, що це дієслово є або похідним від свн. hulde, holde – «підлеглість, вірність того, хто пере-
буває у ленній залежності, щодо свого пана», або безпосереднім запозиченням з німецької мови (ЕСУМ, 1, с. 547-548);

офірувати – «жертвувати»: А що за животвір богам гадає він Офірувати – так і не сказав мені: Непевне щось! Та що 
мені журитися – Нехай усе так чиниться і діється, Як вирішать безсмертні небожителі (Фауст, с. 285); «Словник укра-
їнської мови» маркує цю лексему як рідко[вживане] з посиланнями на контексти з творів М. Старицького, Ірини Вільде, 
Н. Рибака; (СУМ, V, с. 816); окрім дієслова у СУМ зафіксовано й іменник офіра, рідко – «жертва», значення якого ілю-
струється контекстами з творів Лесі Українки, М. Коцюбинського, В. Сосюри, М. Бажана, У. Кравченко (СУМ, V, с. 816); 
порівн. у М. Лукаша: [Гелена:] Що ви згаяли у сварці, надолужте нині враз! Все зготуйте для офіри, як загадано царем! 
(Фауст, с. 295); в ЕСУМ до іменника офіра наведено паралелі з інших слов’янських мов, порівн.: п. ofiara, чес. ofěra, слц. 
ofera. В ЕСУМ це слово кваліфікується як запозичення з німецької мови: двн. opfar, свн. opfer (ЕСУМ, 4, с. 237); варто за-
значити, що прикметник офірливий та дієслово офіруватися активно використовувалися у західноукраїнському варіанті 
літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст. (МСБ, с. 246); іменник офіра «жертва» й дієслово офірувати «жертвувати» 
відомі й у західних говірках, зокрема гуцульських (СГГ, с. 142); іменник офіра та дієслово офірувати яскраво пред-
ставлені в літературі ХVІІ ст., напр.: офіра: І «за гріх, в невідомості поповнений, карання придам»: і то «принос офіри 
буваєт», яко в книгах 4-х Моісея, главі 15, і Луки, главі 2, читаємо (УЛ, с. 95); Также і людям всім приказував под строгим 
караннєм офіри їм чинити і за боги їх чтити (УЛ, с. 404); офірувати (в т. ч. й у формі дієприслівника офіруючи): І з тим 
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рицерством слави доброї набивай, А мене в ласці своїй зо всім войськом ховай. Которому книжечку тую офірую І под 
іменем всього войська в друк дарую (УЛ, с. 222); Кгди кгрецькії цесарі на панства в’їжджали, Теди їх всі з тріумфом в 
місто впроважали, Довгощасливого їм царства віншуючи, Розмаїтії дари їм офіруючи (УЛ, с. 226);

трафити – «влучити»: …людина він був здогадлива і тому трафляв добре (Д. К., с. 624); порівн. нім. treffen – «т. 
с.»; трафний – «вдалий»: …план визволення <…> не вельми трафний: не тільки незручний, ба навіть небезпечний (Д. К.,  
с. 633); порівн. нім. treffliche – «т. с.».

Відтворюючи звичаї й мову середньовічного європейського міста, М. Лукаш вдається до активного використання фра-
зеології, що характеризувала вчинки людей дозволені (чи не дозволені) лицарською етикою, наприклад: гніздо зворотів із 
дієсловом ламати та похідних від нього (зламати, поламати) – зламати (віру, вірність, звичай, обітницю, право, слово); 
ламати (волю, звичай, клятву, порядок, слово, честь), порівн. нім. der Wort brechen – «порушувати (ламати) слово, обі-
цянку»; а також п. złamać prawo – «порушити закон», złamać słowo – «порушити обіцянку». У «Словнику української мови 
ХVІ – першої половини ХVІІ ст.» дієслово зламати наведено в значенні – «не додержати чого-небудь обіцяного, даного, 
порушити щось»: зламати присягу, зламати каран, зламати вірність (СлУМ, 11, с. 247); слід зауважити, що в «Словни-
ку фразеологізмів української мови» зафіксовано зворот ламати / зламати слово – «відмовлятися від раніше сказаного, 
відступатися від обіцяного; не виконувати обіцянки», з посиланням на контексти з творів М. Номиса (ламати слово),  
І. Котляревського (зламати слово), П. Загребельного (поламати слово) (ФС, с. 326)*4 порівн. у М. Лукаша: Очевидна то 
річ, панство моє, що всякий справедливий король мусить свято дотримуватись даних ним самим законів, а коли він їх 
ламає, то не за короля його слід уважати, а за раба неключимого (Декамерон, 428); ламати звичай: ...не хоче [Санчо] 
ламати давнього доброго звичаю мандрованого рицарства, не хоче, щоб потомні джури нарікали й жалкували на нього 
за порушення такого праведного закону (Д. К., 95). Неодноразове вживання цих зворотів засвідчене в художніх творах 
П. Куліша, зокрема в історичному романі «Чорна рада», наприклад: Був там і козак Байда, що висів ребром у турків на 
гаку, а не зламав своєї віри (Куліш 1, с. 64); Не те мені шкода, що три полки одпало, а те, що честь, правда поламана 
(Куліш 1, с. 136), а також у перекладах І. Франка: Бо ти зламала мій зарік, не я. А хоч би й я! Не міг я в ліпшім стані бути, 
Як свій зарік зламать, щоб рай такий здобути (І. Фр., 12, с. 345).

Німецько-польсько-українські паралелі простежуємо й у фразеологічному звороті ні на волос − «анітрохи»: [Фауст 
(до Мефістофеля):] Не радує мене тих знань скарбниця, Що я зоробив на протязі років... Я ніби ріс − а добре придивить-
ся, То духом я ні крихти не зміцнів; Не став я ні на волос вищий, До безконечного не ближчий (Фауст, 69); порівн. нім. 
nicht um ein haar, kein haarbreit; п. ani na wіos − «анітрохи».

Микола Лукаш − автор першого повного перекладу українською мовою «Фауста» Й.-В. Гете. У 1955 р. із цим перекла-
дом він дебютував у літературі, хоч на той час критика висловила й негативні оцінки мови перекладу. Л. Первомайський, 
який визнавав перекладацький талант Лукаша, зробив свого часу нотатки на полях рукопису, не погоджуючись у ряді ви-
падків з практикою М. Лукаша залучати до мови перекладу різночасові шари лексики української мови, в тому числі − й 
архаїзми та діалектизми. Проте опубліковані ці нотатки були лише 1966 р. й, на думку їх автора, обговорення недоліків пе-
рекладу не могло зашкодити йому, оскільки він уже став фактом літературного життя [6]. Тим більше, що й сам Й.-В. Гете 
використовував елементи простонародної мови, південно-німецькі діалектизми [1, с. 96]. Зв’язок «зі старою українською 
мовно-літературною традицією, початковою добою нової української літературної мови, діалектним розмаїттям, розмов-
ною, простомовною сферою», з архаїчним фондом мови сучасні дослідники спадщини М. Лукаша вважають однією з 
найбільш вартісних ознак творчості перекладача [9, с. 5–6]. Індивідуальність М. Лукаша виявилася в тому, що змістової 
еквівалентності текстів оригіналу й перекладу він досягав не лише завдяки використанню архаїчної лексики української 
мови, а й створював нові слова. Внутрішня форма таких неологізмів безпосередньо підказувалася словами й зворотами 
німецької мови, наприклад: красоприхильник (Красоприхильник Феб те ночі твориво Здоліє геть прогнати чи при-
боркати (Фауст, 372) – der Schцnheitsfreund «друг краси» (Die grausen Nachtgebunten drängt der Schönheitsfreund Phäbus 
hinweg in Höhlen oder bändidt sie (F, 167); вогнезорий: Cпинись, кружало вогнезоре! (Фауст, 159) – drohend-mächtige 
runde «могутня, загрозлива куля» (Ins Düstre rötet sich sein Feuer Nicht näher! drohend-mächtige runde (F, 158); тихо-
струйно (Місяць сяє там подвійно, Тихоструйно, ніжномрійно (Фауст, 327) − ипs mit heiliggem tau befeuchtet «там, де 
місяць світить подвійно, зволожує нас священною росою» (Da, wo Luna doppelt leuchtet, Uns mit heiliggem tau befeuchtet 
(F, 86)) та ін.

Відтворення історичних українсько-німецьких зв’язків у лексиці й фразеології, а також збагачення їх на рівні нових слів 
та образів є великим досягненням М. Лукаша в розвитку української мови ХХ ст. й заслуговує на подальші дослідження.
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КОНСТРУКЦІЯ ПРИСУДОК + ДОДАТОК У СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ 
ПРОЗОВОМУ ТЕКСТІ: ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНИЙ ТА КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ

У статті досліджуються динамічні характеристики конструкції присудок + додаток у трьох романах сучас-
них французьких письменників, конкретизуються види додатків, характерних для французької мови, наводяться та 
аналізуються дані щодо частоти вживання досліджуваної одиниці у художніх текстах у залежності від струк-
турування романів, демонструється динаміка станів підсистеми конструкції присудок + додаток, визначаються 
авторські когнітивні домінанти організації синтаксичних систем трьох художніх творів.

Ключові слова: присудок, додаток, атрактор, критичний стан системи, симетрія, структура твору, сюжет.

the cONStructiON VerB + cOMpleMeNt iN MOderN freNch literary text: liNguOSyNer-
getic aNd cOgNitiVe aSpectS

This article investigates the dynamic characteristics of a structure verb + complement in three novels by contemporary 
French writers, specifies the kinds of objects of the French language, it is analyzed data regarding the frequency of use of 
the investigated units in literary texts, depending on the structure of novels, shows the dynamics of states of the subsystem 
construction verb + object, are determined by the author’s cognitive dominants of the organization of syntactic systems of 
three artistic works. Identification of repeats and the frequency of syntactic chains, in particular of predicate structures have 
different syntactic increment and assume the transformation has enabled to study the patterns of organization of artistic pro-
saic text by different authors, namely: the dominant feature of the subsystem construction verb + complement in the syntactic 
organization of modern French literary prosaic text is the principle of symmetry. According to this principle first, last and 
middle structural units show themselves as areas of positive and negative states of the subsystems of syntax works.

Keywords: predicate, object, attractor, the critical state of the system, symmetry, work structure, plot.

КОНСТРУКЦИЯ СКАЗУЕМОЕ+ДОПОЛНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ФРАНУЗСКОМ ХУДОЖЕСТВЕН-
НОМ ПРОЗАИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ: ЛИНГВОСИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТЫ

В статье исследуются динамические характеристики конструкции сказуемое + дополнение в трех романах 
современных французских писателей, конкретизируются виды дополнений, характерных для французского языка, 
приводятся и анализируются данные частоты употребления исследуемой единицы в художественных текстах в 
зависимости от структурирования романов, демонстрируется динамика состояний подсистемы конструкции ска-
зуемое + дополнение, определяются авторские когнитивные доминанты организации синтаксических систем трех 
художественных произведений.

Ключевые слова: сказуемое, дополнение, аттрактор, критичное состояние системы, симметрия, структура 
произведения, сюжет. 

Метою статті є виявлення закономірностей синтаксичної організації сучасного французького художнього прозового 
тексту, зокрема динамічних особливостей вживання найчастотнішої присудкової конструкції сучасної французької мови 
присудок + додаток.

Актуальність статті визначається спрямованістю сучасних досліджень художнього тексту на вирішення проблем, 
пов’язаних із його синтаксичною організацією, і більш загально, на пошук відповіді на питання співвідношення індивіду-
ального та суспільно-колективного складників у текстотворенні.

Об’єктом дослідження є конструкції французької мови присудок + додаток, відібрані суцільною вибіркою з романів 
Л. Годе «Le soleil des Scorta», Ж. Феррарі «Le Sermon sur la chute de Rome», та М. Уельбека «La Carte et le Territoire».

Матеріалом дослідження є тексти романів французьких письменників ХХІ століття Л. Годе «Le soleil des Scorta», 
Ж. Феррарі «Le Sermon sur la chute de Rome», та М. Уельбека «La Carte et le Territoire», які нагороджені найвідомішою 
французькою літературною премією Гонкур за кращий роман французькою мовою. 
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Предметом дослідження є динамічні характеристики конструкції присудок + додаток у залежності від структурування 
трьох досліджуваних романів.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше досліджуються когнітивні домінанти синтаксичної організа-
ції романів французьких письменників двадцять першого століття через динамічні характеристики синтаксичних одиниць 
у лінгвосинергетичному та когнітивному аспектах.

Виявлення повторів і періодичності синтаксичних ланцюгів зокрема присудкових конструкцій, що здатні мати різно-
манітні синтаксичні прирощення і припускати трансформації, дозволяє вивчити закономірності організації художнього 
прозового тексту різних авторів.

Кількісні композиційні характеристики синтаксичного устрою художнього прозового тексту можуть формувати його 
якісну смислову своєрідність [1, с. 126]. Синтаксична узгодженість між одиницями і підсистемами тексту збільшує його 
впорядкованість і зменшує ентропію. Регуляція і просторово-часове упорядкування синтаксичних структур французького 
художнього прозового тексту правилами мови як внутрішнім фактором свідчать про самоорганізацію. 

У французькій мові сполучення присудка із додатком є найуживанішою структурою, яка має п’ять різновидів, а саме: 
присудок + прямий додаток, присудок + непрямий додаток, присудок + вторинний додаток, присудок + агентивний дода-
ток, присудок + обставинний додаток. К. Пупарден зазначає, що ідентифікація додатків за рядом критеріїв як смислових 
так і формальних є дискутабельною і не безумовною, та часто проводиться в рамках традиційної граматичної номенклату-
ри [5, р. 52.]. За французькими прийменниками, які слугують для формування конструкції присудок + непрямий додаток а 
також присудок + вторинний додаток не існує чіткої семантичної закріпленості. 

Таким чином, при дослідженні конструкцій присудок + додаток, основним мотивом об’єднання їх до однієї групи є 
входження додатку до орбіти присудка, а саме дієслова в особовій формі. Однак, ми вважаємо, що конструкції присудок 
+ обставинний додаток має інші концептуальні характеристики, наближені до властивостей конструкції присудок + при-
слівник. Крім того, конструкції присудок + агентивний додаток не можуть вважатися ядерними, оскільки обов’язково 
пов’язані із пасивним станом. 

Уточнимо, що французька граматична традиція в рамках непрямого додатка вторинний додаток у конструкціях з кон-
текстною актуалізованою тривалентністю дієслова [4, p. 175–188 ], наприклад: 

Promettez-moi que chacun d’entre vous racontera une chose à mes enfants. (L. Gaudé «Le Soleil des Scorta»). 
Отже, формально додаток à mes enfants є непрямим, проте саме наявність прямого додатку une chose, а також відпо-

відна інгерентна тривалентність дієслова raconter дозволяє ідентифікувати цей додаток як вторинний. Менш очевидною є 
визначення вторинного додатку у такому прикладі: 

Il nous ouvrait les portes de la ville (L. Gaudé «Le Soleil des Scorta»). 
Тут вторинний додаток виражений займенником nous без прийменника у препозиції до дієслова. 
Р. Вальтерейт, досліджуючи концептуальні структури, акцентує, що формальні розбіжності між дієслівними актантами 

корелюють із дієслівною семантикою, що проявляється на синтаксичному рівні [6, р. 179–194]. Так само як і у конструкції 
присудок + дієслово в інфінітиві, інфінітив може сполучатись із особовою формою дієслова за допомогою прийменника, 
або безприйменниковим зв’язком, так і додаток може керуватись дієсловом безпосередньо, або опосередковано за допомо-
гою прийменника у залежності від валентності дієслова, адже граматичні структури не можуть функціонувати автономно 
і самостійно формувати рівень репрезентацій, тому що вони є конвенційно символьними для концептуального змісту [3, 
p. 1–2]. Тому, ми вважаємо за можливе вивчати конструкції з будь-яким з трьох типів додатків – прямим, непрямим та 
вторинним, в межах однієї групи.

Крім іменних груп, що функціонують як непрямі або вторинні додатки, до дієслова як за допомогою прийменника так 
і безприйменниковим зв’язком можуть приєднуватись іменні групи, які відіграють функції обставин різноманітної семан-
тики. Їх ми зараховуємо до іншої групи конструкцій.

Зауважимо, що дослідження динаміки синтаксичної системи можливе завдяки структуруванню творів. Кожна окрема 
структурна одиниця, така, наприклад, як розділ твору визнається нами за певне ціле.

Структура тексту твору Лорана Годе «Le Soleil des Scorta» налічує десять розділів, що відзначаються певною однорід-
ністю у плані структурування абзаців, обсягів речень і загальної кількості речень. Дев’ятий розділ є за обсягом найменшим 
і вирізняється меншою кількістю речень, що викликано логікою фабули твору.

Загальна кількість конструкцій цього типу у романі Л. Годе «Le Soleil des Scorta» становить 2990 конструкцій, що були 
визначені нами суцільною вибіркою. Зважаючи на те, що загальна кількість присудкових конструкцій у романі – 9675 
одиниць, то конструкції присудок + додаток складає 30,9%, інакше кажучи майже третину – це наймасивніша група з усіх 
присудкових конструкцій. Оскільки цей роман налічує десять розділів, то динаміка вживань цих одиниць згідно із струк-
туруванням така: 

33,3%; 34,8%; 28,7%; 31,6%; 33%; 29,2%; 30,3%; 29,3%; 23,3%; 29,7%.
Різниця між максимальною концентрацією, яка приходиться на другий розділ та мінімальною із стрибкоподібним па-

дінням вживання, що відзначається у дев’ятому розділі, найменшому з усіх, проте кульмінаційному за сюжетом, достатньо 
відчутна і складає 10%. Крім того, ці розділи симетрично розташовані – другий від початку і другий від кінця. Уточнимо, 
що ця найменша щільність зазначених конструкцій у дев’ятому розділі залежить зовсім не від його обсягу, адже відсоток 
вираховується відносно кількості вживання усіх конструкцій у розділі. Таким чином, функціонування підсистеми цієї кон-
струкції у загальній синтаксичній системі твору свідчить про авторську когнітивну домінанту симетрії.

Роман Ж. Феррарі «Le Sermon sur la chute de Rome» складається з сімох нерівномірних за кількістю речень розді-
лів, у назвах яких автор використовує цитати з однойменного філософського трактату Августина Блаженного. У романі 
Ж. Феррарі «Le Sermon sur la chute de Rome» сумарна кількість конструкцій присудок + додаток – 2836 одиниць з загальної 
кількості присудкових конструкцій 7770, що становить 36,5%, це більше, ніж у романі «Le Soleil des Scorta». За сімома 
розділами показники розподіляються таким чином:

27,5%, 32,3%, 41%, 38,2%, 39%, 37,4%, 38,3%.



339Серія «Філологічна». Випуск 62

Мінімум – в першому розділі, максимум – у третьому свідчать про області критичних станів із різницею у 13,5% та 
поступовим незначним зменшенням концентрації всередині та наприкінці твору. Падіння щільності вживання від третього 
до останнього розділів не є суттєвим. 

Критичний стан однієї з синтаксичних підсистем у першому структурному розділі, що врівноважується підсистемами 
інших типів конструкцій – характерна риса сучасного художнього прозового тексту й підтвердження його симетричної 
організації, адже Г. Г. Москальчук, зазначає, що симетричне наповнення притаманне початку та кінцю тексту [2, с. 74]

Роман М. Уельбека « La Carte et le Territoire » поділений на пролог, епілог, три розділи, представлені нерівними за 
кількістю речень підрозділами, що загалом становить 40 структурних частин, не включаючи епіграф і не враховуючи ав-
торський розподіл відрізків тексту всередині підрозділів за допомогою трьох астерисків.

Кількісний аналіз вживання цієї конструкції у романі М. Уельбека «La Carte et le Territoire» показав такі результати: 
загальна кількість конструкцій присудок + додаток – 4102 одиниці, 32,6% – середній загальний показник, дані динаміки 
розподілу рівні підрозділів трьох розділів формують такі ряди даних: 

1. У першому розділі: 
32,5%; 35,3%; 31,3%; 29,4%; 27,3%; 31,6%; 32,4%; 26%; 34,1%; 30,8%; 25,8%.
Атрактор – 31,3%, та різниця між екстремумами 9,5%. У цьому розділі система конструкцій присудок + додаток орга-

нізований згідно з принципом симетрії.
2. У другому розділі:
15,3%; 31,2%; 32,6%; 29,8%; 26,8%; 27,6%; 26,3%; 30,8%; 33,2%; 29,9%; 36,7%; 30,6%; 33,8%.
Атрактор – 30,7% та різниця між екстремумами у 21,4%, що є достатньо значимим саме через низьку щільність до-

сліджуваного типу у першому підрозділі.
3. У третьому розділі:
24,5%; 32%; 27,6%; 34,3%; 28,7%; 41,7%; 33,7%; 34,4%; 34,9%; 36,6%; 26,2%; 32,1%; 29,2%; 28,2%. 
Атрактор – 31,4%, різниця між підрозділами із найбільшим та найменшим уживанням – 16,5%. Знову, найменша кіль-

кість спостерігається у першому структурному підрозділі, що свідчить про критичні стани системи.
Отже, часто критичні стани для підсистеми конструкцій присудок + додаток констатуються у першому та в останньому 

підрозділах.
На вищому рівні структури твору М. Уельбека «La Carte et le Territoire» ми отримали такі дані:
Пролог – 33,5%; перший розділ – 31,3%; другий розділ – 30,7%; третій розділ – 31,4%; епілог – 30,7%. 
Атрактор – 31,1%. Найбільша концентрація відзначається у пролозі, а найменша в епілозі та серединному другому 

розділі. Коливання є хвилеподібними та не критичними. Система цих конструкцій у романі М. Уельбека «La Carte et le 
Territoire» демонструє достатньо стабільні стани, окрім першого структурного підрозділу другого розділу на короткому 
фрагменті тексту у зоні середини, тобто на нижчому структурному рівні.

Позитивні та негативні критичні стани підсистеми конструкцій присудок + додаток у першому, останньому та серед-
инному розділах свідчать про симетричну організацію синтаксичної системи роману М. Уельбека «La Carte et le Territoire».

Висновки. Дослідження динаміки розвитку системи конструкцій конструкція присудок + додаток у сучасному фран-
цузькому художньому прозовому тексті показало, що головними зонами позитивних та негативних критичних станів сис-
теми є перші структурні розділи творів. 

Домінантою підсистеми конструкції присудок + додаток у синтаксичній організації сучасного французького худож-
нього прозового тексту є принцип симетрії. Згідно із цим принципом перші, останні та серединні структурні одиниці по-
казують себе як області позитивних та негативних станів синтаксичних підсистем творів.

Перспективи дослідження. Вивчення динамічних характеристик та кількісних показників інших присудкових кон-
струкцій у сучасних художніх прозових творах цих, або інших авторів може дати відповідь на питання яким чином під-
системи конструкцій урівноважують одна одну в рамках системи цілого тексту, й, отже, висвітлити загальні проблеми 
синтаксичної організації художнього прозового тексту.
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УСНЕ МОВЛЕННЯ В ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ВИПУСКАХ НОВИН

У статті досліджується усне мовлення в телевізійних випусках новин, перехід від офіційного стилю мовлення до 
розмовно-побутового. Телевізійна мова належить до публічного мовлення і таким чином в ній зберігаються норми 
літературної мови. Та поступово редактори та режисери теленовин відходять від норм літературної мови, вжи-
ваючи у текстах новин запозичення, розмовну лексику, професіоналізми, а інколи навіть жаргонізми. Цей процес 
відбувається через прагнення редакторів зробити відеоновини зрозумілими та розширити аудиторію. 

Ключові слова: телебачення, новини, усне та писемне мовлення, телевізійна мова, інсценування, текст, діалогі-
зація, індивідуалізація, інтимізація.

SpOKeN laNguage iN teleViSiON NeWS
The article deals with the spoken language in the television newscasts, the transition from the formal style of speech to 

conversational style. Television language is a part of public speech and therefore it has norms of the literary language. But 
gradually, editors and television news directors refuse from the norms of the literary language, and they start to use borrowed 
words, colloquial language, industry words and sometimes slang. This process occurs because of the desire to bring the vid-
eonews closer to the audience, to make it understandable, as well for wider audience.

Key words: television, news, an oral and written language, television speech, staging, text, dialogization, individualiza-
tion, intimization.

УСТНАЯ РЕЧЬ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ВЫПУСКАХ НОВОСТЕЙ
В статье исследуется устная речь в телевизионных выпусках новостей, постепенный переход от официаль-

ного стиля речи к разговорно-бытовому. Телевизионный язык относится к публичной речи и таким образом в нем 
хранятся нормы литературного языка. Но постепенно редакторы и режиссеры теленовостей отходят от норм 
литературного языка, употребляя в текстах новостей заимствования, разговорную лексику, профессионализмы, а 
иногда даже жаргонизмы. Этот процесс происходит из-за стремления редакторов сделать новости понятными, а 
также расширить аудиторию.

Ключевые слова: телевидение, новости, устная и письменная речь, телевизионная речь, инсценировки, текст, 
диалогизация, индивидуализация, интимизация.

Постановка проблеми. У статті досліджується усне мовлення у телевізійних випусках новин. Автор досліджує по-
ступовий перехід новин до розмовно-побутового стилю мовлення. 

Актуальність дослідження обумовлена спрямованістю сучасної лінгвістики тексту на дослідження усного мовлення 
як фактора впливу на слухача\глядача. 

Новизна полягає у лінгвостилістичній характеристиці вербальних засобів текстів новин. 
Виклад основного матеріалу. У цілому телевізійну мову можна зарахувати до публічного мовлення незалежно від 

жанру програми: чи це інформаційні передачі, політичні огляди або ток-шоу. О. А. Лаптєва [3, с. 9] дефінує телевізійну 
мову як варіант публічного мовлення, в якому зберігаються елементи усної літературної мови, і виділяє два різновиди 
усного літературного мовлення: дикторське сценічне, повністю підготовлене і неспонтанне і розмовно-побутове мовлен-
ня, непідготовлене і спонтанне.

Незважаючи на те, що багато мовознавців вважають, що мова телевізійних новин стає все більше схожою на розмовну 
мову, мова телевізійних новин є повністю підготовленою та неспонтанною. Німецький лінгвіст Холлі Вернер [8, с. 30] 
зазначає: «es gibt im Fernsehen so etwas wie ‘inszenierte’ Mündlichkeit», auch wenn keine Drehbuchtexte gesprochen werden» 
(На телебаченні існує щось таке, ніби інсценована усність, навіть якщо не озвучується сценарій).

Редактори теленовин підтверджують, що те, що ми чуємо з телеекранів під час перегляду новин, не є вільним усним 
мовленням, а лише вільне відтворення заздалегідь написаних текстів. Згідно з Холлі це і є одна із складових процесу інс-
ценування на телебаченні [8, с. 30–33].

Вальтер Онг називав усне мовлення на телебаченні «sekundäre Oralität» [8, с. 30]. Він зазначав, що сучасні електронні 
медіа відкрили нову епоху для усного мовлення на телебаченні. Також він уважав, що це мовлення є вторинним, тому що 
в першу чергу – це заздалегідь написаний, підготовлений текст. 

Телебачення є багатоканальним і завжди актуальним. Не менш актуальними є новини, які в ефірі щонайменше що-
дня. Можливо саме цим можна пояснити їх популярність серед населення. На відміну від друкованих медіа у новинах ми 
маємо звукове відтворення мовлення. Та не слід виключати з новин писемне мовлення. Воно представлене там не тільки у 
вигляді тексту, який зачитує ведучий, а й у вигляді заголовків, графіків, інтернет-посилань тощо. Важливим є поєднання 
мови із зображеннями та звуками, що підсилює експресивний вплив. Крім того диктор, знаходячись у студії, не обмежує 
себе у рухах, жестикуляції та міміці. Також слід зазначити, що комунікація відбувається лише в одному напрямку. Диктор 
звертається до глядачів, а фідбеку не отримує. 

Холлі виділив 6 факторів, які допомагають охарактеризувати усне мовлення в передачах новин [8, с. 33–34]:
– Фактор створення: мова йде про зв’язок письмово створених та спонтанних непідготовлених текстів.
– Фактор подачі інформації. Тексти можуть зачитуватися, цитуватися, спонтанно виголошуватися, зчитуватися з суф-

лера, напівспонтанно зачитуватися (після написання тексту його перечитують та за допомогою ключових слів та виразів 
переповідають глядачеві).

– Фактор учасників комунікації. Існують монологи з диктором в та за кадром, діалоги із запрошеними експертами та 
відомими особистостями тощо. 

– Фактор часу, наприклад, випуски live або підготовлені студійні випуски. 
– Фактор автентичності. Мова йде про фікційні та документально підтверджені факти, події. 
– Фактор формальності. Офіційні та неофіційні ситуації і способи та засоби оформлення текстів відповідно до таких 

ситуацій. 
Існує низка лексичних, синтаксичних, прагматичних та стилістичних структур, які вважаються типовими для усного 

або писемного мовлення. Ознаками усного мовлення є: еліпси, короткі речення, паратаксис, анаколуфи, модальні частки, 
посилання на окремих осіб, пряма мова, самостійне виправлення мовленнєвих помилок, високий рівень персоналізації ре-
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чень тощо. У писемному мовленні навпаки можна виокремити номінальний стиль, підрядні структури речення, абстрактні 
формулювання в пасиві. 

Тексти, написані для випусків новин, носять усний характер, тому що вони завжди зачитуються із суфлера. Ефект 
усного мовлення створений насправді штучно. Адже модератор має більше довіри та переконливості, коли він, як нам 
здається, розповідає, а не читає. Але насправді він читає. Просто процес інсценування створений таким чином, щоб гля-
дачі не замислювалися над цим. 

«Текст – це витвір мовленнєвого процесу, що відзначається завершеністю, об’єктивований у вигляді письмового до-
кумента, літературно опрацьований відповідно до типу документа, витвір, який складається із заголовка і ряду особли-
вих одиниць (надфразових єдностей), об’єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, стилістичного 
зв’язку, і має певну цілеспрямованість і прагматичну визначеність» [1]. 

Під «текстом» Зандерс [9, с. 11] розуміє кожен усний та письмовий мовленнєвий вираз, який має комунікатив-
ну функцію. Вольф [11, с. 206] дефінує текст як мовленнєвий твір, який в певній ситуації являє собою певну єдність 
(Textproduktion). Згідно з цим твердженням кожну новинну передачу як і кожен окремий блок новин можна назвати такою 
єдністю (частина 1). Кожен блок ділиться на тематики (політика, економіка, спорт, погода) (частина 2) [10, с. 86].

Теми кожного окремого блоку складають наступний пункт (частина 3). Наприклад: політичний блок – пенсії в Німеч-
чині, візит французького президента і т.д. [10, с. 86].

Багато тем у новинних блоках мають різні форми презентації думка-твердження, коментар, інтерв’ю (частина 4). Фор-
ми презентації інформації незалежні одна від одної. Це означає, що в основному короткий вступ роблять модератори, а по-
тім на екрані з’являється та чи інша новина із відповідною формою презентації. Наприклад, пряме включення із Франції, 
репортер розповідає про теракти у Парижі, воно переривається коментарями очевидців і постраждалих, а також поліції 
[10, с. 88].

Частина 1
Новинна телепередача Назва телепередачі

Частина 2
Блоки новин

Політика
Економіка

Спорт
Погода

Частина 3
Теми окремого блоку

Пенсії в Німеччині
Візит французького президента

Теракти у Парижі

Частина 4
Форми презентації

Репортаж
Інтерв’ю
Коментар

Дикторська програма новин
 
За телевізійними новинами закріпилася слава, що вони завжди занадто складно сформульовані. Слід зауважити, що 

реципієнт мало в яких повсякденних ситуаціях забезпечений такого роду інформацією як у телевізійних новинах. Саме 
тому теми, які редакція вважає важливими, виносяться і озвучуються спочатку передачі, тому що виникає загроза, що 
глядач втратить інтерес до кінця телепередачі. Ця форма дещо схожа на будову газетної статті, де головна інформація теж 
знаходиться на початку. Автори та редактори роблять це, виходячи з того, що статтю мало хто дочитує до кінця [6, с. 221]. 

«Писемна форма є сталою для усного мовлення медіа» [8, с. 579]. Кожен текст новин, окрім, напевно, прямого вклю-
чення, має основну структуру, написану принаймні тезами або короткими реченнями. Новини, які зачитуються ведучим, 
сформульовані завчасно на папері. Складність виникає в тому, щоб цей текст був прийнятний і для аудіального сприй-
няття. 

Під час формулювання та створення текстів новин основним принципом є дотримання певних правил для правильного 
розуміння та усвідомлення інформації. 

Лаптєва О.А. зазначає, що «телевізійне мовлення усе більше поляризується на власне дикторське, неспонтанне та 
живе, спонтанне. Цьому повною мірою відповідають два принципово різних типи сценаріїв: з повністю готовим текстом, 
або тільки з позначенням ролей і основною темою повідомлення – навіть і для ведучого. При цьому живий спонтанний тип 
телевізійного мовлення прагне повністю злитися з розмовним, але часто залишається на рівні усного публічного мовлення 
через специфічні умови зйомки і загальні завдання телепередачі» [4, с. 11].

До найхарактерніших ознак підготовленого усного мовлення належать: стабільний темп, зменшення кількості пауз, 
скорочення вставних і службових слів, послідовний розвиток теми. Ці ознаки можуть змінюватися залежно від ознак 
мовлення диктора [2, с. 20–29].

Також слід зауважити, що телевізійному мовленню притаманні такі риси, як діалогізація, індивідуалізація та інтимі-
зація [5, с. 258].

Інтимізації сприяють інтонаційні характеристики диктора, голос, темп мовлення. За допомогою інтимізації створю-
ється ілюзія довіри, зорієнтованість на умовно кожного окремого глядача. 

Текст новинної передачі будується як монолог із структурними елементами діалогу. Діалогізація проявляється у ви-
користанні питальних конструкцій, звернених до телеглядачів. 

Індивідуалізація проявляється через мову, яка звучить в ефірі. Ця ознака безпосередньо пов’язана із індивідуальністю 
ведучого [5, с. 259].

Уваги заслуговує той факт, що сам стиль подачі інформації в телеефірі змінився. Ведучі припинили зачитувати речен-
ня, які містили б складні синтаксичні конструкції з великою кількістю дієприкметникових та дієприслівникових зворотів, 
таким чином мова теленовин стала простішою та розкутішою і як різновид усного публічного мовлення свідчить про праг-
нення до створення «ефекту усного мовлення» [6, с. 221]. Вона повністю звільнилася від ідеологічних штампів, а ведучі 
та кореспонденти отримали не тільки свободу слова, а й свободу вибору мовленнєвих засобів.
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Такі слова, частки та прислівники, як наприклад: ja, offenbar, eben, doch, halt, wirklich, ganz toll, vielleicht, man kann 
sagen, quasi u.a., стали все частіше вживатися телеведучими для того, щоб зробити мову більш живою та переконливою. 
Наприклад: 

17 Jahre und schon ganz schön frech. Mindestens wenn es um das Schulsystem geht. An dem hat Naina kein gutes Haar 
gelassen. Bei Twitter postet die Gymnasiastin folgenden Eintrag... (RTL aktuell vom 06.01.15).

Wir haben jetzt ganz tolle Erfahrung mit extremer Motivation der jungen Menschen aus Südeuropa bekommen, die das ganz 
toll machen und hochengagiert machen (RTL aktuell vom 13.01.15). 

В обох прикладах ужито підсилювальну частку ganz та прикметник toll, що, здавалося б, не досить доречно для інфор-
маційної передачі, однак вони ілюструють прагнення наблизити мову інформаційних програм до розмовної мови [6, с. 221].

«Wir haben die verdammte Pflicht alles zu tun, was in unseren Kräften steht». Інший приклад, але з того самого випуску 
новин – «Auf alle gemäßigten Moslems und die verhassten Schiiten aber warte der Tod» (RTL 14.01.15).

В обох прикладах наведені речення прямої мови. І хоч зрозуміло, що люди, даючи коментар на ту чи іншу подію, 
використовують розмовний стиль, зрозумілим також є і той факт, що редактори могли вирізати такі аж ніяк некоректні 
висловлювання die verhassten Schiiten та die verdammte Pflicht, однак не зробили цього заради експресивності та змоги за 
допомогою власне розмовного стилю бути ближчими до глядача та викликати в нього довіру. Наступні приклади ілю-
струють вживання англіцизмів, риторичних питань, професіоналізмів у текстах відеоновин. Це свідчить про прагнення 
наблизити офіційне мовлення теленовин до більш розмовного стилю задля розширення кола слухачів та глядачів. 

Vielleicht hätte sich der junge Mann für ein klassisches Candlelightdinner entschieden (RTL 10.01.15).
Diese Frau steht seit heute vor Gericht, weil sie im Jahr 2011 in einem Massencrash im Sandsturm in Mecklenburg-Vorpommern 

zu schnell gefahren sein soll (RTL 16.01.15).
Noch am Morgen nach dem Horrormassencrash bei Rostock war ein Sturm aus Sand und Dreck über die Unfallstelle (RTL 

16.01.15).
Mittlerweile gibt es auch Whatsapp Gruppen, in denen sich die Jugendlichen gegenseitig animieren zum lebensgefährlichen 

Abnehmen (RTL 16.01.15).
«Tja, und was denken Sie, sollte man das Rauchen auf dem Balkon verbieten, wenn es die Nachbarn stört? Stimmen Sie ab auf 

RTL.de im Internet» (RTL 19.01.15).
«Wo erfahren Sie dazu mehr heute?» (ZDF 14.01.15).
In Europas Weihnachtsshoppingmetropole boomt das Geschäft (ZDF 18.01.15).
Висновки. Аналіз матеріалу телевізійних новин державного ZDF та приватного RTL телеканалів на наявність роз-

мовної лексики, професіоналізмів, запозичень та просторіччя підтвердив, що мова телевізійних новин поступово втрачає 
характерні їй раніше риси публіцистичного стилю і набуває рис розмовного стилю мовлення. Ведучі активно вживають 
іншомовну лексику, запозичення у прагненні наблизити тексти, які вони зачитують, до усної форми мовлення спільноти 
глядачів.

Стосовно процесу інсценування усного мовлення на телебаченні та у новинах зокрема можна зробити висновки, що 
те, що ми чуємо з телеекранів під час перегляду новин, не є вільним усним мовленням, а лише вільне відтворення зазда-
легідь написаних текстів. 

Тексти, написані для випусків новин, носять усний характер, тому що вони завжди зачитуються із суфлера. Ефект 
усного мовлення створений штучно.

Характерними ознаками підготовленого усного мовлення є: стабільний темп, зменшення кількості пауз, скорочен-
ня вставних і службових слів, послідовний розвиток теми. Ці ознаки можуть змінюватися залежно від ознак мовлення 
диктора. Також слід зауважити, що телевізійному мовленню притаманні такі риси, як діалогізація, індивідуалізація та 
інтимізація. 

Мова новин звільнилася від ідеологічних штампів, а ведучі та кореспонденти отримали не тільки свободу слова, а й 
свободу вибору мовленнєвих засобів.
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МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВИБАЧЕННЯ

У статті запропоновано результати аналізу мовних засобів вираження вибачення в англійській мові. Вислов-
лювання вибачення були розглянуті з точки зору синтаксичної структури та лексичного наповнення. Було проана-
лізовано частотність використання тих чи інших мовленнєвих засобів для вираження вибачення в англійській мові. 

Ключові слова: висловлювання вибачення, вербальні засоби, комунікативні типи речень, лексична одиниця, сема.
 

laNguage MeaNS uSed tO experSS apOlOgy
The article presents results of analysis of utterances of apology in English language. Syntactic structure, lexical means 

used to express utterances of apology was analyzed. Frequency of their occurrence was presented in quantitative expression. 
The topicality of the study is conditioned by the general trend of modern linguistics to study the functional aspect of language 
and analysis of verbal influence. The utterance of apology has not been studied before, therefore it needs further investigation. 
We analyzed 140 extracts which contain the utterance of apology and which were taken from the works of contemporary writ-
ers. We have come across such syntactic structure to express apology as: statements, questions and exclamations. The most 
frequent are statements. The more influence the speaker wants to make the more words he or she uses. The lexical analysis 
showed that the most frequent word used in utterances of apology is sorry. Results of the study provided us with such interest-
ing fact that to increase the force of the utterance the speaker often uses the name of the person he or she addresses. 

Key words: utterance of apology, verbal means, communicative types of sentences, lexical unit, seme. 

РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ИЗВИНЕНИЯ
В статье предложены результаты анализа речевых способов выражения извинения в английском языке. Высказы-

вания извинения были проанализированы с точки зрения синтаксической структуры и лексического наполнения. Была 
проанализирована частотность использования определенных речевых средств выражения извинения в английском языке.

Ключевые слова: высказывание извинения, вербальне средства, коммуникативные типы предложений, лексиче-
ская единица, сема. 

Постановка проблеми. Сучасна наука ставить у центр дослідження людину. Проявом антропоцентризму у лінгвіс-
тиці є вивчення ролі суб’єкта мовлення у комунікативній ситуації. При цьому береться до уваги весь комунікативний 
процес, в тому числі, мовні засоби, які використовуються мовцем. Проте сам механізм мовленнєвого впливу і шляхи його 
досягнення як за допомогою вербальних, так і невербальних засобів потребують подальшого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Мовленнєвий вплив та висловлювання досліджувалися такими лінгвіста-
ми як М. М. Бахтін [1, с. 263], Д. Карнегі [2], А. Р. Лурія [3, с. 155] та інші науковці, які вивчали різноманітні аспекти цих 
явищ, одним із яких є різноманітні групи висловлювання. Висловлювання вибачення не вивчалося раніше, тому потребує 
дослідження. Відбір прикладів для даного дослідження проводився шляхом суцільної вибірки з художніх творів сучасних 
американських та англійських авторів, загальний обсяг яких становить понад 2050 сторінок. 

Мета і завдання дослідження. Предметом запропонованої роботи є мовні засобі для вираження вибачення в сучасній 
англійській мові. Метою дослідження є вивчення мовних засобів вираження вибачення. Актуальність обраної теми обу-
мовлена загальною спрямованістю сучасної лінгвістики на вивчення мови у її функціонуванні та аналізу такого суттєвого 
аспекту комунікації, як мовленнєвий впив. 

Виклад основного матеріалу. Загальновизнано, що кінцевою метою кожного висловлювання є вплив на адресата, а 
його впливова сила залежить від тих засобів (як мовних, так і немовних), до яких вдається мовець при його формуванні. 
Розглянемо ті мовні засоби, які використовує мовець, продукуючи висловлювання вибачення.

Результати аналізу фактичного матеріалу свідчать про те, що за обсягом висловлювання вибачення може збігатися з 
реченням або включати декілька речень. У 88 випадках вживання (що становить 62,9% від загальної кількості проаналізо-
ваних фрагментів текстів) висловлювання вибачення містить одне речення. Наприклад:

The unforgettable one was done in florid wash colors, with a caption that read: ‘Forgive Them Their Trespasses’ [7, с. 159].
Частотне вживання еліптичних речень (57 прикладів, що становить 40,7%) пояснюється тим, що висловлювання вибачен-

ня зустрічаються у діалогах, а діалогічне мовлення характеризується широким використанням неповних речень. Наприклад:
‘You are fired!’ said the owner of the shop.
‘Sorry, Mr. Baum,’ Gabriella said quietly, not arguing for her job. ‘I had to do that’ [8, с. 271].
Висловлювання вибачення може включати два і більше речень (у 51 випадку вживання, що становить 36,4% від за-

гальної кількості), що збільшує його впливову силу. Це відбувається, якщо мовець, відчуваючи свою провину, намагається 
максимально вплинути на адресата, щоб відновити дружні стосунки. Наприклад:

‘Oh, Gabbie, I’m so sorry… It’s my fault… I never thought, but I should have…’ he said [8, с. 194].
У висловлюваннях вибачення вживаються різні за комунікативним типом речення: розповідні, спонукальні та питаль-

ні. У ході дослідження було встановлено, що розповідні речення зустрічаються у 124 фрагментах текстів, що становить 
88,6 % від загальної кількості. При цьому мовець констатує факт своєї провини, вважаючи, що це є достатньою підставою 
для того, щоб адресат йому вибачив, або пояснює причини свого вчинку:

‘I didn’t mean to be rude about it’ [8, с. 316].
Спонукальні речення зустрічаються у восьми висловлюваннях вибачення, що становить 5,7% від загальної кількості 

проаналізованих фрагментів текстів. Мовець спонукає адресата пробачити йому. Досить часто спонукання представлене у 
формі прохання, а не наказу, і містить лексичну одиницю «please»:

‘Please, forgive me! I will never do that again,’ she said [8, с. 257].
Питальні речення у висловлюваннях вибачення використовуються лише чотири рази, що становить 2,9% від загальної 

кількості проаналізованих фрагментів текстів. Питання є непрямим спонуканням адресата змінити ставлення до мовця на 
краще і вибачити йому. Наприклад:

‘Will you ever forgive me for the hospital and everything that you had to see?’ [8, с. 64].
Таким чином, більшість висловлювань вибачення містять розповідні речення. Результати аналізу лексичного наповне-

ння висловлювань вибачення свідчать про те, що вибачення може виражатися дієсловами apologize, forgive, excuse із семою 
«вибачатися» у 39 випадках вживання, що становить 27,9% від загальної кількості проаналізованих фрагментів текстів: 
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‘I do apologize, madam. I had no idea that you had reported the loss of 
 the greatcoat the same day’ [4, с. 341].
‘Forgive me,’ he said walking over to kiss her [8, с. 616].
‘Excuse me for being so terribly late,’ said Mrs. Trentham rushing in [4, с. 137]. 
У нашому фактичному матеріалі найчастотнішим є дієслово forgive, що має 17 випадків вживання (12,1 %). Наприклад: 
‘Dear Daphne, I hope you will forgive me for presuming on our long family relationship, but a problem has arisen of which I 

am sure you are only too aware, and now I find that I must turn to your help and guidance’ [5, с. 228]. 
Менш частотними є лексичні одиниці apologize та excuse, які зафіксовані у 12 та 10 випадках вживання, що становить 

8,6% та 7,1% відповідно:
‘I do apologize,’ he began, but Mr. Yosho cut short his profuse apologies with a magnanimous wave of his hand [7, с. 170].
‘You must excuse me, my child…’ said mother Superior [6, с. 223].
У ході дослідження було встановлено, що висловлювання вибачення можуть містити іменники із семою «вибачатися» 

(17 випадків вживання, або 12,2% від загальної кількості прикладів). Це apology, pardon та forgiveness. Найвищий показник 
частотності має іменник apology, який зустрічвся у семи висловлюваннях вибаченнях (5%). Наприклад:

‘Almost ready, sir,’ he called in a British accent. ‘My apologies for the delay, but you took me by surprise and –’ He stopped 
short as the group unloaded [6, с. 213].

Менш частотними є лексичні одиниці pardon та forgiveness, що фігурують у шести та чотирьох фрагментах текстів 
(4,3% та 2,9% відповідно). При цьому іменник pardon зафіксований лише у мовленнєвих кліше. Наприклад:

 ‘I beg your pardon, for such a long pause, Guy’ were the first words that Becky heard as she entered the room [5, с. 72].
‘I was wrong,’ said Mrs. Trentham ‘give me a chance for forgiveness.’ She said looking gloomy [4, с. 134].
Найвищий показник частотності з усіх вербальних засобів вибачення має прикметник sorry, що вживається у функції 

предикатива і зустрічається у 88 висловлюваннях (57,1 %):
‘Ah, yes, sorry. My thoughts were some distance away’ [4, с. 267].
Прикметник sorry багатозначний. Він може означати не лише вибачення, а й співчуття. Тому визначити його як мовний 

засіб вибачення можна лише у контексті конкретної комунікативної ситуації. У наступній мовленнєвій ситуації Габріелла 
перепрошує за вчинок, що призвів до скандалу і знеславив добре ім’я монастиря, який дав їй притулок. Габріелла усвідом-
лює, що була неправа і хоче спокутувати свою провину. У своїй розмові з ігуменею вона щиро кається:

‘I’m all right, Mother. I’m sorry for all the troubles I caused you’ [8, с. 220].
Частотність використання лексичних одиниць із семою «вибачатися» представлена у таблиці 1. (До таблиці не включе-

но 4 випадки вживання (2,9%) висловлювань вибачення, що не містять лексичних одиниць із цією семою). 
Як показало дослідження, висловлювання вибачення характеризується інтенсивністю, тобто мовець використовує різ-

ні засоби інтенсифікації для збільшення впливової сили свого висловлювання. Серед них – прислівники so, very, extremely. 
Наприклад:

‘I’m so very sorry, Mr. Trumper, I could do nothing about your stillborn daughter,’ he said [4, с. 30].

Лексичні одиниці з семою «вибачатися» 
Кількість

В абсолютних числах У відсотках
Прикметник sorry 80 57,1%

Дієслово

forgive 17 12,1%
 apologize 12 8,6%

 excuse 10 7,1%
Разом 39 27,9%

Іменник

apology 7 5%

pardon 6 4,3%
forgiveness 4 2,9%

Разом 17 12,1%
Разом 136 97,1%

У шести прикладах (4,3% від загальної кількості) вживається емфатичне do, яке зазвичай підкреслює щирість мовця. У та-
ких мовленнєвих ситуаціях мовець намагається запевнити адресата в тому, що він насправді визнає свою провину. Наприклад:

‘Good morning, madam. I do apologize for having to bother you in this way’ [4, с. 339].
Висловлювання вибачення супроводжується емотивністю, коли мовець не просто просить пробачення, а й виражає 

свої емоції – він шкодує, що своїми вчинками образив адресата. Засобами емотивності є вигуки oh, ah – 11 випадків вжи-
вання (7,9%). Наприклад:

‘Oh, I’m sorry,’ the young Brother answered politely, ‘I don’t believe he’s in’ [4, с. 175].
Дослідження показало, що, формуючи висловлювання вибачення, мовець у 45 випадках вживання (32,1%) використо-

вує звертання:
‘Supreme father, counselor, friend.’ The camerlegno’s voice echoed dully around the ring. ‘…Bestow on me forgiveness. What 

I do… I do in the name of everything you believe. Amen’ [6, с. 214].
Мовець може називати адресата за його рангом (26 прикладів, або 18,6%). Це відбувається при спілкуванні за офіцій-

них обставин і за умови, що соціальний статус адресата вищий за соціальний статус мовця. Звертання привертає увагу 
адресата і змушує його уважно слухати мовця. Наприклад: 

Teabing held up his right hand and feigned a courtroom oath. ‘Your honor, forgive an eccentric old knight this foolish prejudice 
for the British court system…’ [5, с. 329]. 

Мовець може також звертатися до адресата на ім’я (19 прикладів, або 13,6%), у ситуаціях неофіційного спілкування 
зі знайомими. Як стверджують психологи, ім’я людини – це найприємніший для неї звук [2]. Отже, мовець намагається 
таким чином вплинути на адресата – досягти змін на краще у його ставленні. Наприклад:

‘I really need to know. The manuscript I gave you. Have you –’
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‘Robert, I’m sorry, I know I said I’d send the edits out to you this week, but I’m swamped. Next Monday. I promise’ [6, с. 211].
Вибачаючись, мовець вживає пестливі імена при звертанні до близьких друзів, родичів (10 прикладів, або 7,1%). Тим 

самим він хоче переконати адресата, що насправді добре до нього ставиться, і шкодує про свій вчинок, оскільки не мав на 
меті образити співрозмовника. Наприклад: 

‘Gabbie, do not be offended, please, I didn’t know you were there,’ he said staring at Gabriella [8, с. 298]. 
У фактичному матеріалі зафіксовано чотири випадки вживання (2,9%) висловлювань вибачення, які були утворені 

без використання лексичних одиниць із семою «вибачатися». Значення перепрошення вони набувають в контексті кому-
нікативної ситуації. Розглянемо такий приклад. Стів живе з Габріеллою в одному пансіонаті і вже досить довгий час має 
ключі від її кімнати. Габріелла вирішила поговорити з ним про те, що у неї постійно зникають гроші, котрі вона збирає для 
видання книги. Габріелла розуміє, що ніхто, крім Стіва, не міг взяти гроші, але вона не може сказати йому про це прямо. 
Тому дівчина лише натякає йому про таку можливість і одразу вибачається, розуміючи, що це може його образити – адже 
вона хоче зберегти зі Стівом добрі стосунки: 

‘And somebody keeps taking all my money… I didn’t mean to be rude about it.’
‘I forgive you,’ he said walking over to kiss her [8, с. 316]. 
У наведеному прикладі адресат трактує це висловлювання як вибачення, про що свідчить його репліка у відповідь.
Висновки. З наведеного вище можна зробити наступні висновки. За обсягом, висловлювання вибачення може включа-

ти від одного до кількох різних за комунікативним типом речень (наказових, питальних та розповідних). У висловлюван-
нях вибачення функціонують такі лексичні одиниці з семою «вибачати(сь)»: дієслова apologize, forgive, excuse, прикмет-
ник sorry, який виконує функцію предикатива та іменники apology, pardon, forgiveness. Найчастотнішими є прикметник 
sorry та дієслово forgive. Прикметник sorry може передавати не тільки вибачення, а й співчуття. Тому встановити його як 
мовний засіб вибачення можна тільки після детального аналізу всієї комунікативної ситуації. Мовець вдається до засобів 
інтенсифікації у висловлюваннях вибачення, вживаючи емфатичне do, емоційні вигуки, прислівники so, very, extremely та 
звертання. Найчастотнішими з них є звертання, адже це – дієвий засіб впливу на адресата. У нашому фактичному матеріалі 
мовець звертається до адресата за рангом або на ім’я.
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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У статті аналізується проблема локалізації програмного забезпечення з позиції перекладу, окреслюються від-
мінності між процедурами інтернаціоналізації та локалізації текстової форми, зважаючи на стрімкі процеси гло-
балізації. Особлива увага приділяється унормованості ІТ- термінології в українській версії локалізованої продукції 
з посиланням на локалізовані версії компанії Майкрософт через брак галузевих ДСТУ та постійне поповнення даної 
галузі термінами-неологізмами. 

Ключові слова: міжкультурна комунікація, локалізація, інтернаціоналізація, науково-технічна термінологія, 
терміни-відповідники. 

liNguiStic peculiaritieS Of SOftWare lOcaliZatiON
The article deals with the problem of software localization in translation paradigm. Given the continuous dramatic glo-

balization processes, the divergence between text form internationalization or globalization and text form localization proves 
to be very important for both translating process and result. The interests of modern linguists in studying computer and multi-
media discourses, terminology both English and Ukrainian, and translation approaches in localization testifies the relevance 
and novelty of the article. Ukrainian users can interact with a successfully localized IT product in their own language and in 
a setting that feels natural to them. Being the process of adapting a software package to the Ukrainian locale, its language, 
standards and cultural norms localization should also meet all the legal requirements in force. Thus, the object of the research 
is to analyze the terms in the Ukrainian localized software packs. As the Ukrainian terminological standards are still under 
way, the Microsoft Language Portal is considered the basic ground to obtain some standard terms for the provided linguistic 
and translating analysis. The main steps in IT-terms translation are determined involving linguistic analysis, transcoding term 
variants, which should result in developing the translator’s database to increase efficiency of translating activity.

Key words: cross-cultural communication, localization, internationalization, scientific and technical terminology, equiva-
lent terms.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В статье анализируется проблема локализации программного обеспечения с точки зрения перевода, выделяются 

отличительные параметры процедур интернационализации и локализации текстовой формы, вызванные стреми-
тельными процессами глобализации. Особенное внимание уделяется анализу нормативной ІТ-терминологии в укра-
инской локализации программной продукции, ссылаясь на локализованные версии компании Майкрософт, из-за неу-
комплектованности терминологических отраслевых стандартов и создания в данной сфере терминов-неологизмов.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, локализация, интернационализация, научно-техническая тер-
минология, термины-соответствия. 
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У сучасному світі проблема міжкультурної комунікації виступає як одна з найактуальніших, бо обумовлена об’єк-
тив ними тенденціями розвитку людства в напрямку глобалізації. Глобалізація призводить до якісно нових рівнів інте-
грованості, цілісності та взаємозалежності національних соціумів. У світовому науковому співтоваристві стає все більш 
популярною концепція глобального суспільства (Global society), – кожна людина є громадянином єдиного глобального 
суспільства, яке створене з локальних громад окремих країн світу. Інтернет простір став додатковою складовою, яка при-
скорила процеси глобалізації та створила нові форми міжкультурної комунікації, і, як наслідок, з’явились нові текстові 
форми. Можна стверджувати, що сама комунікація стає на глобальному ринку продуктом, і це не може не позначатися на 
ролі перекладача в цілому та формах його компетентності, зокрема. 

Актуальність дослідження зумовлена швидким розвитком комп’ютерних технологій, постійним оновленням про-
грамної продукції, яка потребує якісної локалізації на ринку України, але наразі не запроваджений системний механізм 
української локалізації англомовного програмного забезпечення та відсутні стандарти термінологічного апарату україн-
ської мови у цій галузі, в результаті чого якість існуючих українських перекладів програмної продукції з англійської мови 
залишається недостатньо високою, а шляхи підвищення їх якості – недостатньо дослідженими. За мету ставиться проана-
лізувати локалізацію програмного забезпечення в Україні та провести перекладацький аналіз локалізованої термінології.

Сучасні українські лінгвістичні дослідження надають перекладачам теоретичні обґрунтування щодо специфіки 
комп’ютерного та мультимедійного дискурсів (О. Галічкіна, Є. Долуденко, І. Шуміліна, В. Мирошниченко), проблем 
української термінології та термінологічного планування (Т. Кияк, З. Куделько, Б. Рицар, Р. Мисак, Р. Рожанківський,  
Р. Микульчик, Б. Шуневич, І. Соколова), професійних засад перекладу та локалізації (Ю. Онищенко, А. Міщенко,  
Т. Струк, Л. Білозерська, І. Соколова, А. Піддубний, Г. Зорін), але поява нових форм текстових супроводів до продукту в 
цифровому форматі потребує детального аналізу його стильових особливостей, а також окреслення продуктивних пере-
кладацьких підходів, що покращить якість міжкультурної комунікації. Серед лінгвістичних розвідок в першу чергу пере-
кладознавчі направлені на дослідження феномену міжкультурної комунікації, бо: 

1) процес перекладу безпосередньо являється актом міжкультурної комунікації при посередницькій ролі перекладача, 
який повинен зменшити або нівелювати міжкультурні розбіжності учасників комунікації; 

2) за умов глобалізації традиційна перекладацька діяльність потребує нагальної трансформації, бо повинна забезпе-
чити ефективну фахову комунікацію у багатомовному та мультикультурному середовищі, визначальними рисами якого 
є висока інтенсивність комунікаційних процесів, підвищені вимоги до оперативності та якості лінгвістичного продукту. 

Комп’ютерні технології та глобальний Інтернет-простір створили для перекладачів дві взаємопов’язані проблеми: 
Інтернаціоналізація ІТ продукту як створення продукції у такий спосіб, аби уможливити її ефективну адаптацію 

до місцевих вимог або локалізацію з мінімальними втратами [4]. І відповідно до цього інтернаціоналізація тексту як 
нейтралізація його національної та лінгво-культурної специфіки на етапі створення. Перекладач повинен володіти соціо-
культурною компетенцією, тобто мати знання метричних стандартів, норм ISO та їх регіональних варіантів, щоб оригі-
нальний контент був готовий для сприйняття у міжнародних колах без будь-яких додаткових змін. Надалі, у разі потреби, 
така програма, веб-сторінка, додаток може піддаватися обробці, тобто перекладатися, інтерпретуватися і, в подальшому, 
адаптуватися для використання її аудиторією певного регіону або локалі.

Локалізація ІТ продукту визначається як процес всебічної мовної, технічної та культурної адаптації продукції відпо-
відно до потреб і очікувань конкретного цільового ринку [4], послуговуючись даною дефініцією, локалізацію тексту роз-
глядаємо як процес створення тексту-перекладу, адаптованого до національних галузевих стандартів, традицій і культури 
мови перекладу. Наразі процес локалізації стає невід’ємною частиною реалізації програмних продуктів на українському 
ринку та стратегічним засобом досягнення цільового користувача. Законодавство України зазначає, що локалізація про-
грамних продуктів – це приведення програмних продуктів, які використовуються в Україні, у відповідність із законами 
України та іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами, що діють в Україні [1].

Оскільки домінуючими розробниками ПЗ є західні компанії, то і більшість програмних продуктів забезпечуються 
національно-мовним інтерфейсом лише перед випуском на ринок. І саме адаптування для цільової аудиторії інтерфейсу 
ПЗ та інших матеріалів, що відносяться до нього, розглядається як локалізація. Локалізація – це складний процес, який 
потребує залучення спеціалістів різних сфер діяльності: технічних перекладачів, коректорів, технічних спеціалістів та 
розробників ПЗ. 

У широкому сенсі слова локалізація – це маркетингова стратегія, в межах якої велике значення надається національ-
но-культурним особливостям ринку, на якому виробник хоче представити свій продукт. З лінгвістичної точки зору, ло-
калізацію розглядають з позиції аналізу та перекодування текстової форми, хоча локалізація – це не лише переклад, але 
й доведення форми текстового представлення товарів та послуг до відповідності національним стандартам. Локалізація 
тексту реалізується на двох рівнях: поверхнева локалізація стосується мовного рівня, передбачає функціональну від-
повідність оригіналу і перекладу, забезпечується еквівалентним або адаптивним перекладом та оцінюється залежно від 
ступеня досягнення перекладачем поставленої перед ним мети: адаптація «чужої» метричної системи до національної; 
зазначення дат та часу в усталеній для мови-реципієнта формі тощо; глибинна локалізація, яка скерована на адаптацію 
тексту до специфічної для культури, ментальності, системи цінностей, конвенціоналізованих зразків поведінки в певній 
комунікативній ситуації тощо [5, с. 335]. 

Тобто, поверхнева локалізація відбувається на мовному рівні та граничить з перекладом, а глибинна – на рівні адапта-
ції культурних відмінностей, що передбачає інший спосіб репрезентації інформації. Таким чином, мовленнєва діяльність 
регламентується на рівні офіційної фахової комунікації нормами міжнародного та національного права, а також конвенці-
оналізованими в межах культури правилами фахової комунікації, сформованими на ґрунті ментальності, шкали суспіль-
них цінностей та усталених зразків поведінки з огляду на комунікативну ситуацію. Правові норми фахової комунікації ре-
гламентуються законами про інформаційний супровід продуктів, а також законами та деклараціями про відповідальність 
виробника і постачальника перед споживачем [2, с. 368]. 

Частіш за все, процес локалізації пов’язується з перекладом та культурною адаптацією програмного забезпечення, 
відео-ігор чи веб-сайтів. Набагато рідше цей термін застосовується до перекладу текстів, який передбачає культурну адап-
тацію. Про потребу мовної локалізації свідчать факти, які можна знайти на інформаційному ресурсі всесвітньої асоціації 
GALA як одного з лідерів індустрії мовних послуг. Тут, зокрема, стверджується, що 65 % багатонаціональних компаній 
вважають локалізацію вельми важливою для отримання прибутків.

Проблему перекладацької локалізації в першу чергу пов’язують з перекладом програмного забезпечення (ПЗ), ви-
користання якого дозволяє користуватись глобальним інформаційним простором. Локалізація програмного забезпечення 
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є складним явищем, яке охоплює широке коло аспектів: економічні, технологічні та лінгвістичні, тобто переклад – це 
невід’ємна, але не єдина частина локалізації. Розробники програмного забезпечення постійно стикаються з проблемою 
інтеграції та уніфікації своєї продукції при її запровадженні на іноземні ринки, зважаючи на необхідність надання адек-
ватного текстового супроводу створеного чи перекладеного у відповідності до норм та стандартів мови відповідної на-
ціональної локалі.

Будь-який Інтернет-ресурс або комп’ютерний файл – це величезний конгломерат інформації, що складається з посилань, 
таблиць, механізмів складних розрахунків. І правильний переклад дозволяє найточніше передати кінцевому користувачу 
первісний замисел розробників. Оскільки лише незначна кількість компаній з розробки ПЗ може забезпечити багатомовну 
підтримку програми та її модернізацію згідно країни цільових продажів, наразі активно запроваджується метод локалізації 
програмного забезпечення. Локалізації підлягають наступні елементи ПЗ: програмна оболонка; змістовна частина включеної 
в продукт бази даних; тексти файлів вбудованої в програму довідкової системи; документація до продукту; елементи оформ-
лення та дизайну; ліцензійна угода та реєстраційна картка. Тож можна стверджувати, що сучасний перекладач зобов’язаний 
мати професійні навички в галузі інформаційних технологій та володіти техніко-технологічною компетенцією.

Процес локалізації ПЗ здійснюється, як правило, у три етапи: переклад тексту та локалізація графічних елементів; 
редагування й обробка тексту; тестування локалізованої версії ПЗ. Однак процес локалізації ПЗ може уповільнитись через 
відсутність галузевих стандартів на терміни, що призводить до калькування термінів із територіально споріднених мов та 
порушення мовно-стилістичних норм мови-перекладу.

Наприклад, локалізація операційної системи MS Windows XP Professional проходила в декілька етапів з постійним 
доопрацюванням термінологічної складової. У січні 2003 року американська компанія Майкрософт оголосила про випуск 
комп’ютерної програми, яка дає змогу отримати україномовну версію операційної системи MS Windows XP Professional: 
за допомогою безоплатного програмного засобу Windows Ukrainian Interface Pack користувачі російської версії на їх дум-
ку могли перетворити її на повноцінну україномовну версію. Технічний комітет стандартизації науково-технічної термі-
нології Держспоживстандарту та Міносвіти України після аналізу українізованих каталогів 540 довідкових файлів пакету 
MSOffice і 146 файлів текстових повідомлень динамічної бібліотеки дійшов висновку, що результати локалізації не від-
повідають вимогам ДСТУ 3966-2000. На науково-технічній нараді «Проблеми україномовної локалізації програмних про-
дуктів компанії Майкрософт» були напрацьовані рекомендації щодо редагування та вдосконалення ПЗ: 

1. Компанія Майкрософт повинна орієнтуватися тільки на повну локалізацію своїх продуктів українською мовою.
2. Виконавцям локалізації слід жорстко дотримуватися вимог компанії Майкрософт щодо процесу локалізації (пере-

творення програмного продукту-оригіналу має лінґвістично, термінологічно і культурно відповідати українській мові; 
базовою мовою є англійська і переклад на українську мову має здійснюватися на її ґрунті) та засад і правил Держспожив-
стандарту України щодо стандартування термінів, а також правописних норм, що гарантують стислість та однозначну 
зрозумілість українського науково-технічного тексту.

3. МОН України для забезпечення якісної і повної локалізації українською мовою програмних продуктів фірми Май-
крософт залучити провідних фахівців-термінологів і мовознавців.

4. Представництву компанії «Майкрософт Україна» виставляти на сайт компанії англійсько-український глосарій для 
постійного моніторингу його якості фахівцями.

5. МОН України і Держкомітету зв’язку та інформатизації України в рамках Меморандуму про стратегічну співпрацю 
з корпорацією Майкрософт дотримуватися конституційного права та відповідного законодавства України стосовно ви-
користання державної мови у сучасних інформаційних технологіях [3].

Лише в 2007 році Корпорація Microsoft вивела на український ринок україномовну операційну систему Windows Vista 
та програмне забезпечення Office System 2007. В процесі локалізації було виявлено низку проблем пов’язану з перекладом 
термінів: загалом в процесі локалізації нових ІТ продуктів було запроваджено 350 нових термінів. 

Даний приклад локалізації підтверджує, що переклад термінів розглядається як невід’ємна частина локалізації і харак-
теризується специфічними труднощами, пов’язаними з цим новим жанром технічного тексту, що зумовлено постійним 
оновленням та поповненням терміносистеми новими одиницями; високим рівнем міжмовної інтерференції, коли зважати 
на кальковані варіанти російських науково-технічних та комп’ютерних термінів. Тому професійні перекладачі повинні 
мати ґрунтовні знання мови-перекладу та володіти навичками лінгвістичного аналізу термінології, тобто мати мовну ком-
петенцію. Крім того, постійно відслідковувати зміни в термінологічному складі мов оригіналу та перекладу, що приско-
рить процес локалізації програмного продукту.

Аналіз семантико-прагматичних аспектів локалізації програмних продуктів Adobe Photoshop, Netcool/Omnibus Web 
GUI підтверджує, що комп’ютерна термінологія неоднорідна за своєю природою, бо до неї відносяться лексичні одиниці 
різної лексико-граматичної природи. 

В першу чергу, до уваги беруться власні назви для позначення програм, додатків до програм тощо. Їх, як правило, при-
рівнюють до назв торгових марок, тому найчастіше запозичуються їх латинські форми: Notepad, Windows, MSOffice, 3D 
Studio Max, Windows Vista та інші. Проблеми у перекладача при відсутності техніко-технологічної компетенції виникнуть 
при додаванні адекватного відповідника називного елемента до даної запозиченої форми. В текстах комп’ютерної темати-
ки термін додаток став синонімом терміну програма. Але ж додаток – це лише складова програми, як наприклад, Notepad 
– додаток до операційної системи Windows, а програмні пакети MSOffice та 3D Studio Max – це вже повноцінні програми.

Терміни-загальні назви в мові оригіналу можуть мати фіксовану семантику в ІТ сфері: button – кнопка, checkbox – пра-
порець, link – посилання icon – піктограма, option – параметр, хоча в за своєю природою в англійській мові вони полісе-
мічні. Крім того, термінологічна одиниця може бути полісемічною, що призведе до пошуку контекстуально адекватного 
відповідника: network failure – помилка в мережі, hardware failure – відмова устаткування, power supply failure – перебій 
живлення. Наприклад, у новій версії веб-портала системи моніторингу Netcool/Omnibus Web GUI для позначення по-
відомлення було використано термін alert. Він відноситься до групи «несправності». Технічно alert позначає аварію або 
тривогу, але використання одного з відповідників може бути незрозумілим україномовному користувачеві, тому варто 
створити контекстуальний відповідник попередження, хоча перекладачам слід виважено вводити власні варіанти термінів 
для позначення вже існуючих явищ у мові-перекладу. У веб-браузері Opera термін widget був перекладений як пристрій. 
Український термін-відповідник вибрано з термінології іншої технічної галузі, яка не передає семантику слова-оригіналу: 
widget як браузер і влаштований в нього зовнішній html-редактор стає пристроєм. Таким чином, термін пристрій стає 
полісемічною одиницею, що змусить пересічного користувача створювати власну лексему з однозначною зрозумілою 
семантикою на кшталт штуковина. Більш вдалим вбачаються відповідники віконця або інструменти до вкладки widget. 
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Англомовний термін icon також має декілька варіативних відповідника в залежності від закладеного функціоналу: 
піктограма, кнопка чи значок. І в залежності від контексту перекладачу слід вибрати адекватний варіативний відповід-
ник, зважаючи на те що піктограма або значок функціонально відрізняється від кнопки: кнопка натискається один раз, 
а піктограма – двічі. Також останнім часом використовують термін-кальку іконка, проте при створенні такої кальки 
можливе не лише розширення семантики української лексеми, але й створення додаткових конотацій. Врахування пев-
них особливостей підстерігає перекладача, коли над цими кнопками та піктограмами треба зробити певну дію. Можна 
довго дискутувати над вживанням дієслів натискати та клацнути, але мовний портам компанії Microsoft рекомендує 
при локалізації застосовувати усталені відповідники дієслів-команд: натиснути кнопку (button), установити прапорець 
(checkbox), вибрати посилання (link), клацнути піктограму (icon), вибрати команду, пункт (command, item), вибрати 
параметр (option). Іноді, при перекладі відповідники натиснути та клацнути замінюються словом виберіть, наприклад: 
виберіть пункт меню «Файл». Це дозволяє уникнути плутанини, також зберігаються стильові особливості технічного 
тексту, до того ж пересічний користувач сприймає такі конструкції цілком природньо. 

Перекладачі поповнюють власні фонові знання, консультуючись з ІТ- фахівцями, але ж вони послуговуються неодноз-
начною термінологією, для якої характерне застосування мовної гри, що призводить до появи професіоналізмів, жаргону 
або сленгу: Track Ball – Колобок (кулька для управління курсором), Track Pad – П’ятачок (сенсорне поле). Поява подібних 
«шедеврів» призводить до порушення стильових параметрів фахового технічного тексту. Взяти, наприклад, плагіни, які 
в русифікованій програмі Photoshop представлені як модулі для підключення, можна перекласти терміном надбудови – це 
чудове образне слово: зрозуміло, що вони вбудовуються до програми, наділяючи її додатковими можливостями. 

Тому перше, що варто зробити перекладачу до початку локалізації технічних програмних продуктів – це укласти 
власний глосарій термінів, перевіривши наявність оновлених стандартів галузі ІТ та запропоновані рекомендації компанії 
Microsoft, так як більшість її програмного забезпечення вже локалізовано українською мовою. Далі йому доведеться при-
ймати рішення щодо вибору адекватного відповідника з низки запропонованих Microsoft варіативних або ж створювати 
власний до терміну неологізму, послуговуючись класичними прийомами перекладу термінів (транскрипція, трансліте-
рація, калька, описовий переклад). Власні перекладацькі текстові доробки необхідно зберігати, що в подальшому дасть 
можливість прискорити процес перекладу, застосувавши машинні програми перекладу (наприклад, Trados), та уникнути 
появи термінологічних інваріантів до раніше створених або стандартизованих одиниць.

Результати аналізу лінгвістичних особливостей української локалізації програмного забезпечення дають можливість 
сформувати наступні висновки. Адекватна локалізація – це процес створення зрозумілого кінцевим користувачам тек-
сту, що відповідає лексико-стилістичним та граматичним нормам цільової мови у галузі технічного перекладу, в умовах 
коректного відображення перекладених повідомлень на екрані комп’ютера та відповідного виконання всіх функцій про-
грамного продукту з новими назвами у його локалізованій версії. При локалізації програмного забезпечення та супро-
відної документації доречно використовувати науково-технічну термінологію стандартизовану або уніфіковану для ІТ-
галузі. Головним правилом якісної локалізації є збереження уніфікованого стилю при перекладі усіх проектних файлів, 
дотримання стилю оригінального програмного продукту та представлення текстового супроводу зрозумілого широкому 
загалу користувачів. 

В подальших розвідках вбачається за необхідне розглянути семантико-прагматичні проблеми локалізації контенту 
комп’ютерних ігор, зважаючи на відмінність в мовних картинах світу розробників та споживачів даної ІТ продукції. 
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Державний професійний навчальний заклад «Донецький технікум промислової автоматики», м. Слов’янськ

ПАРАДИГМА ВЕРБАЛІЗАТОРІВ СИМВОЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ БІБЛІОНІМА ІСУС ХРИСТОС

У статті заналізовано особливості засобів вербалізації багатоаспектного символу Ісус Христос як загально-
людської універсалії, визначено домінантні символьні ознаки зазначеної реалії в контексті Старого й Нового Запо-
вітів, репрезентовано метафорично-образні номінації концептуально маркованих символів святості, праведності, 
духовної та моральної досконалості, милосердя, спасіння й надії на вічне життя.

Ключові слова: Біблія, Ісус Христос, сакральний символ, месіанство, вербалізатор.

the paradigM Of VerBaliZatOrS Of SyMBOlic MeaNiNgS Of BiBliONyM JeSuS chriSt
The features of means of verbalization of multidimensional symbol Jesus Christ as all-human universals are analyzed 

in the article; the dominant symbolic features of that realia are defined in the context of the Old and New Testaments; the 
paradigm of verbalizators of symbolic meanings of mentioned biblionym as a segment of Ukrainian-language view of the 
world is defined; metaphorically imaginative nominations of conceptually marked symbols holiness, righteousness, spiritual 
and moral perfection, charity, love of God to people, salvation and hope of eternal life as a kind of linguistic code of gnosio-
logical information are also represented in the article. The symbolic representations in cognitive-communicative activities 
are implemented by attracting certain mediators of stylistic resources of explication. The presence of this mediator makes 

© В. В. Чугаєва, 2016



349Серія «Філологічна». Випуск 62

realization of symbolic information in associations possible through metaphorical or metonymical transfers. The image of the 
Son of God as biblical allegory or metaphor becomes the archetypal symbol with multiple deep sacred concepts. The biblical 
concept Jesus Christ is modeled with symbol-associates that form a single conceptual field, bringing this concept to a higher 
level of abstraction. The set of verbalizators of symbolic meanings of biblionym Jesus Christ explicates the lexical interaction 
of archetypal, allegorical, metaphorical, associative and stereotypical representations of Ukrainian ethnic, which religious 
outlook is characterized with Christ-centricity.

Key words: Bible, Jesus Christ, sacred symbol, messianism, verbalizator.

ПАРАДИГМА ВЕРБАЛИЗАТОРОВ СИМВОЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ БИБЛИОНИМА ИИСУС ХРИСТОС
В статье проанализированы особенности способов вербализации многоаспектного символа Иисус Христос как 

общечеловеческой универсалии, определены доминантные символьные признаки обозначенной реалии в контексте Ста-
рого и Нового Заветов, репрезентованы метафорично-образные номинации концептуально маркированных символов 
святости, праведности, духовного и морального совершенства, милосердия, спасения и надежды на вечную жизнь.

Ключевые слова: Библия, Иисус Христос, сакральный символ, мессианство, вербализатор.

В історії духовної культури людства мова й релігія посідають значуще місце, вони є особливими формами світо-
сприймання. Неабиякий уплив на культурний розвиток українського етносу мали словесні формули, символи та образи 
текстів Біблії, які в лінгвістиці називають бібліїзмами. Бібліїзм як своєрідна універсалія є конотативною одиницею мовної 
картини світу, яка, на думку О. Юрченко, сформована поєднанням компонентів трьох семіотичних систем: мови, що надає 
форму цій одиниці; релігії, яка наповнює її «заповітним» змістом; і національної культури як засобу маркування бібліїзмів 
національно-зумовленим значенням [6, с.162]. Власне біблійна історія є найбагатшим джерелом формування символів, 
завдяки яким відбувається пізнання буття. Заслуговують на увагу студіювання сакрального символу такими науковцями: 
А. Менем, Л. Шевченко, Р. Мнихом, З. Лановик, О. Юрченко, О. Решетняк та ін. Проблему функціонування бібліоні-
мів як складників фразеологічних одиниць оприлюднено в працях В. Познанської, О. Сафронової, Н. Пасік, О. Мороз,  
П. Мацьків та ін., проте біблійна символіка дотепер усе ще є недостатньо дослідженою в українській лінгвокультурі. Ви-
окремлення засобів вербалізації багатоаспектного символу Ісус Христос посприяє пізнанню божественної природи Сина 
Божого й мети Його приходу на землю. У цьому і вбачаємо актуальність пропонованої наукової студії

Метою статті є аналіз парадигми вербалізаторів символьних значень бібліоніма Ісус Христос як загальнолюдської уні-
версалії. Для досягнення мети передбачено розв’язання таких завдань: 1)окреслити домінантні символьні риси реалії Ісус 
Христос у контексті Святого Письма; 2) заналізувати вербалізатори символу Ісус Христос як сегмента українськомовної 
картини; 3) виокремити метафорично-образні номінації зазначеного символу за поняттєвими групами.

Культурний досвід людства моделює пріоритетні символи ціннісної орієнтації. В українській культурній традиції 
символ Ісус Христос посідає особливе місце й має неабиякий уплив на життєдіяльність етносу, її мотивацію, глибину 
світосприймання. Сакральні символи мають закриту семантичну структуру, це зумовлене тим, що підставою символьних 
значень є факти біблійної історії, морально-етичні поняття, ставлення до яких не може змінюватися.

Як зазначає З. Лановик, «Біблія асоціюється з метафоричною фазою мови, особливо єврейські тексти Старого Запо-
віту, … у Новому Заповіті цю традицію продовжує Ісус Христос, називаючи себе: «Я є Хліб Життя», «Я – Виноградина, 
ви – галуззя» тощо» [3, с. 166]. Вочевидь, провідні духовні доктрини християнства метафорично осмислені. Метафорі, 
як основному біблійному засобу вербалізації, притаманні різні рівні образності, зокрема й метатекстуальних парадигм 
біблійного мислення. Певний контекст Святого Письма завжди передбачає алегоричне, метафоричне та символьне про-
читання. Метафорика Книги Книг перебуває поза часовими та просторовими межами й сягає рівня «вічності», набуваючи 
космологічного духовного сенсу. «Єдине, що об’єднує ці два виміри, одночасно належачи до обох, – акцентує З. Лановик, 
– постать Ісуса Христа (історичного та божественного), який передбачає неодмінне прийняття постулату єдності Запові-
тів» [3, с. 167]. Наскрізним компонентом усіх пророцтв є месіанський: кожна пророча оповідь проголошує в метафорич-
ній, алегоричній чи символьний формі прихід, життя, страждання на хресті та смерть Месії.

Парадигма символів Старого й Нового Заповітів потребує аналізу всеохопного контексту та інтертексту всієї Біблії і, 
як наслідок, визначення сенсу кожного окремого образу та символу в поняттєвому полі того чи того символу. Символічна 
образність Писання є апокаліптичним наповненням реальних матеріальних чи абстрактних образів. Апокаліптичний світ 
асоціюється із сакральними поняттями Божого Царства, ідеального світу, де мають вияв усі форми людських прагнень. 
Особливого сакрального значення номінація Месія (від євр. «Messiah» – помазувати) чи Помазанець набула в пророцтвах 
Даниїла, які увиразнюють основне змістове навантаження приходу Месії – Божого Помазанця з роду Давида – на цар-
ствування в Небесному Єрусалимі (Дан. 9:25–26). Коли ж Ісая пророкував прихід Спасителя, то зазначав, що Його буде 
названо Емануїл – «З нами Бог», чим засвідчив, що Небесний Отець не покинув Свій народ.

Отже, месіанське призначення Ісуса – це спасіння і вічне життя для праведних, що й оприявлено в Євангелії від Івана 
3:16–17: «Так-бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але 
мав вічне життя. Бо Бог не послав Свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через Нього світ спасся». У Біблії 
продемонстровано високий етичний поняттєвий статус жертовності: Агнець набуває символьних рис Сина Божого. Як 
зазначає О. Решетняк, «Старозаповітні жертвоприношення хоч і були схвалені Богом, проте вони, як прообраз єдиної 
всесвітньої жертви, не могли бути очищувальним відкупом за гріхи людства. Син Божий, пропонуючи на Тайній Вече-
рі апостолам хліб і вино як власну плоть і кров, припиняє кровопролиття жертвоприношень, переймаючи на себе роль 
Останньої жертви, Божого Агнця. Христос-Агнець проливає власну жертовну кров із власної волі й для всіх востаннє, і 
цим завершує епоху Храмових жертв, тому в біблійному дискурсі ідея спасіння набуває наскрізності» [5, с. 82].

Ідея хресної смерті Спасителя – Ісуса (з євр. «Господь є спасіння») семантично трансформована в концепцію вселен-
ського виправдання та відкуплення людства. Лексема Ісус є багатозначною, зокрема має ще й таке значення: «спасать 
или посланого спасти» [2, с. 758]. Подвійне ім’я Ісуса Христа є лаконічним символом віри християнства. Ісус з Назарета 
– обіцяний Богом Месія, який виконав волю Отця, зійшов на Голгофу, спокутуючи вселенські гріхи. Власною смертю, 
воскресінням і вознесінням на небо Він маніфестує ідею спасіння людства та надію на вічне життя, що символізує Його 
владу на небі й землі (Мт. 28: 18–19).

У Біблії на Сина Божого спроектовано два символьні образи-зооніми, протилежні за значенням. По-перше, Агнець, 
який символізує самопожертву, беззахисність і покору: «Його мордовано, та він упокорявся і не розтуляв своїх уст, немов 
ягня, що на заріз ведуть його» (Іс. 53:7). По-друге, Лев – символ сили, перемоги, володар душі людської, воїн проти злих 
сил, пророк. Образ Лева має глибоке біблійне символьне наповнення, як такий, що означає ще й царську гідність Христа: 
«Ось переміг лев із племені Юди, паросток Давида» (Об. 5:5).
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Ісус як духовний Учитель оприявлює християнам волю Творця й спонукає їх до пізнання істини – Благої вісті про 
Боже Царство. Христос є символом святості, досконалості, чистоти, добровільної жертовності, милосердя, надії на по-
рятунок та вічне життя, перемоги добра над злом тощо. Він «вищий над небеса» (Євр. 7:26). Як «Первосвященник» (Євр. 
2:17), «Священник» (Євр. 5:6), на відміну від старозаповітніх жерців, які щороку здійснювали на вівтарі Єрусалимського 
храму жертвоприношення за гріхи народу, Христос раз і назавжди перейняв на себе вселюдські гріхи, примиривши лю-
дину з Богом (Євр. 9:26). Самопожертву заради відновлення гармонійного світоустрою в Біблії об’єктивовано номеном 
Агнець Божий, який помирає задля загальнолюдської есхатологічної перспективи саме тоді, акцентує О. Решетняк, «…
коли іудеї в храмі приносять у жертву пасхального ягня як субліманта своєї людської гріховності. Власне віра в рятівну 
силу Христа проектує життя індивіда за законами Творця як найвищої категорійної субстанції теоцентризму» [5, с. 84].

Отже, як біблійна алегорія чи метафора, образ Ісуса Христа набуває ознак архетипного символу з множинними гли-
бинними сакральними поняттями. Аби максимально точно ідентифікувати їх символьне значення, реципієнти повинні 
бути обізнаними з фоновою інформацією, а саме: «горизонтальним» контекстом (лексичне оточення слова, умови й осо-
бливості функціонування) і «вертикальним» контекстом, репрезентованим Біблією.

За референтами номінації Ісус Христос постають комплекси філософських і релігійних переконань, емоційних від-
чуттів, морально-духовних спрямувань, завдяки яким відбувається загальне сприймання біблійного дискурсу. У контексті 
Писання зазначений бібліонім формує парадигму символів, кожен з яких увиразнює його семантичні нюанси, властивості, 
якості тощо. 

Біблійний концепт Ісус Христос моделюють лексеми, символи-асоціати, які разом формують єдиний простір, набли-
жаючи його до вищого рівня абстракції. Сукупність виокремлених вербалізаторів розширює семантичне навантаження 
окресленого символу як вихідного, архетипного, загальнолюдського. В аксіологічному вимірі об’єктиваторами символу 
Ісус Христос є такі домінантні номінації з розгалуженою синонімічною символікою:

1. Біблійні маркери священного статусу Ісуса Христа, що моделюють поняттєве поле символу святості (Господь, Гос-
подь Ісус, Господь Ісус Христос, Господь Неба, Господь слави, Господь – наша праведність, Господь над панами та Цар 
над царями, Господь суботи. Цар Юдейський, Владика Ізраїльський, Князь миру, Владика земних царів, Цар слави, Голова 
Церкви, Начальник і Спас, Цар Сіону, Начальник і Виконавець віри, Голова влади, Христос Божий, Христос Господній, 
Суддя праведний, Суддя живих і мертвих, Ангол заповіту, Архипастир тощо): «Перша людина – з землі, земна, друга 
людина – із неба Господь» (1Кор. 15:47); «Бо Дитя народилося нам, даний нам Син, і влада на раменах Його, і кликнуть 
ім’я Йому: Дивний Порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру» (Іс. 9:15); «…дивлячись на Ісуса, на Начальника 
й Виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, перетерпів хреста, не звертавши уваги на сором, і сів по 
правиці престолу Божого» (Євр. 12:2); «І Він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то Він є при-
значений Богом Суддя для живих і для мертвих» (Дії 10:42); «А коли Архипастир з’явиться, то одержите ви нев’янучого 
вінка слави» (1Петр. 5:4).

Отже, образно-асоціативний потенціал окреслених одиниць для реалізації константи духовної культури та основних 
сакральних концептів має неабияке значення, оскільки істотною ознакою українського релігійного й національного світо-
гляду є христоцентричність.

2. Репрезентантами семантичної площини духовної та моральної досконалості, праведності є такі вербалізатори: Ві-
рний і Правдивий, образ Бога, сяйво слави Божої, камінь вибраний, коштовність, правдива Виноградина, Син Людський, 
зоря ясна і досвітня, Первосвященник тощо. Вочевидь, символьні імена Христа маркують божественну природу Сина 
Божого й мету Його приходу на землю, зокрема: «Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива» (Кол. 
1:15); «Отакий-бо потрібний нам Первосвященник: святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників, що вищий над 
небеса» (Євр. 7:26); «…а Той, Хто на ньому сидів, зветься Вірний і Правдивий, і Він справедливо судить і воює… Він ім’я 
мав написане, якого не знає ніхто, тільки Він Сам… – Слово Боже» (Об. 19:11–13), «Отож бо, для Вас, хто вірує, Він 
коштовність..» (1Петр. 2:7) тощо.

Отже, такі духовні цінності, як духовна краса, моральна чистота, досконалість та праведність Ісуса Христа актуалізо-
вані як показники архетипності, екзистенційності та трансцендентності.

3. Декларатори символу милосердя (Пастир Добрий, Ангол обличчя Божого, друг, хліб життя, потіха Ізраїля, Учи-
тель, Посередник, заступник, Вождь, Спаситель, Жива вода, Слово Боже тощо) об’єктивують Сина Божого, який рятує 
людство, персоніфікують Його як силу, що об’єднує навколо Божих істин. Такі асоціативно-образні імена експлікують 
Його турботу про вірян, благодать, милосердя, людинолюбство, мудрість, доброту, любов: «Я Пастир Добрий, і знаю 
Своїх, і свої Мене знають» (Ів. 10:14); «… і Ангол обличчя Його їх спасав Любов’ю Своєю і Своїм милосердям. Він викупив 
їх усі дні в давнину» (Іс. 63:9); «Я хліб життя. Хто до Мене прийде, не голодуватиме він, а хто вірує в Мене, ніколи не 
прагнутиме» (Ів. 6:35) тощо.

За біблійними уявленнями, лексема Слово є наскрізною, на ній закцентовано, аби увиразнити бажання Бога спілкува-
тися з людиною, Слово є втіленням Його Особистості: «Споконвіку було Слово, а Слово було в Бога…» (Ів. 1:1). У Новому 
Заповіті Словом Бога є Його Син – Ісус Христос, який оприявлює Божу любов і милосердя.

4. Символ любові Бога до людей в аксіологічному вимірі транслюють такі номени: Син Божий, Син Улюблений, Од-
нороджений Син Божий, Син Благословенного, Божий дар, Божа сила, Божа мудрість, Муж правиці Божої, Отрок 
Божий, Обранець, Наслідник тощо. Наприклад: «Любов Бога до нас з’явилася тим, що Бог Сина Свого Однородженого 
послав у світ, щоб ми через Нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас, і послав Свого 
Сина вблаганням за наші гріхи» (1Ів. 4:9–10); «…а в останні дні промовляв Він до нас через Сина, що Його настановив 
за Наслідника всього, що Ним і віки Він створив…» (Євр. 1:2); «…Коли б знала ти Божий дар, і Хто Той, Хто говорить 
тобі… ти б у Нього просила, і Він тобі дав би живої води» (Ів. 4:10) тощо.

Отже, зазначені бібліїзми абсолютизують Божого Сина – Помазанця з роду Давида – на царствування в Небесному 
Єрусалимі, а месіанське призначення Ісуса Христа – це спасіння та вічне життя.

5. Вербалізаторами ідеї спасіння та надії на вічне життя є такі метафорично-образні найменування Ісуса Христа: Аг-
нець, Агнець Божий, Дар і жертва, Викупитель, Посередник, викуп за всіх, Заступник, життя вічне, джерело проти 
гріха, двері, дорога, правда, життя, воскресення й життя, Світло для світу. Первенець з мертвих, Спаситель тощо. Іван 
Хреститель називав Ісуса Агнцем Божим як непорочну, досконалу жертву: «І знайте, що не тлінним сріблом або золотом 
відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров’ю Христа, як непо-
рочного й чистого Ягняти…, щоб була ваша віра й надія на Бога» (1 Петр. 1:18–21); «Один – бо є Бог, і один Посередник 
між Богом та людьми, – людина Христос Ісус, що дав Самого Себе на викуп за всіх…» (1Тим. 2:6); «Я – дорога, і правда, 
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і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через Мене» (Ів. 14:6); «…Я воскресення й життя. Хто вірує в Мене, хоч 
і вмре, буде жити» (Ів. 11:25).

Віра, синтезуючи різні концептуалізації в одну сакральну категорію спасіння, є маніфестантом понять сподівання, 
випробування, страждання, перемоги добра над злом, символом жертовності. Віра є підвалиною християнства, яка спря-
мовує вірян на вічне буття, надає впевненості щодо здійснення найвищих законів та обітниць Бога.

Отже, сукупність вербалізаторів символьних значень бібліоніма Ісус Христос експлікує лексичну взаємодію архе-
типних, алегоричних, метафоричних, асоціативних і стереотипних уявлень українського етносу. Тому вважаємо перспек-
тивним системний аналіз такої взаємодії описово-образних номінацій Ісус Христос, що сприятиме відтворенню цілісної 
релігійної картини світу.
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WORLD ENGLISHES: СЛОВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ У ВАРІАНТАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Стаття присвячена питанню статусу варіантів англійській мови в світі, які розглядаються в зіставленні зі 
стандартною англійською мовою. Розглядається класифікація варіантів англійської мови Браджа Качру, подається 
короткий огляд підходів до питання про варіанти англійської мови, зокрема, теорія розвитку варіантів англійської 
мови (Р. Моуг), фазова теорія (Е. Шнайдер), теорія поширенням та розподілу англійської мови (Г. Відовсон). В 
статті подано певний перелік основних новітніх способів словотворення в варіантах англійської мови світу. 

Ключові слова: варіанти англійської мови, концентричні кола, англомовна країна, носій мови, автохтонний ва-
ріант, запозичений варіант. 

WOrld eNgliSheS: WOrd fOrMatiON prOceSSeS iN WOrld eNgliSheS
The article deals with the status of World Englishes in comparison with Standard English. Braj Kachru proposed a clas-

sification of Englishes into three concentric circles. R. Moag studied the development of a particular variety – Fijian English 
– and proposed a life cycle of non-native Englishes. He identified five processes, four of which are undergone by all varieties, 
and a fifth which may only be experienced by some of them. A more recent and detailed theory for the development of new Eng-
lishes comes from Schneider who considers that postcolonial Englishes follow a fundamentally uniform developmental pro-
cess and identifies five phases in this developmental cycle. H. Widdowson makes an important distinction between the spread 
of English and the distribution of English. Lexical innovation in World Englishes is far from being limited to direct borrowing. 
There are some other ways of innovative word formation: by adding affixes, by combining two words from different languages, 
by creating hybrid compounds, by shortening words, by making up an initialism, by making an analogy with another English 
word, by translating a word or expression from a local language, by continuing to use words that have fallen out of use in 
standard British or American English, by changing a proper noun to a common noun, by changing the meanings of words.

Key words: World Englishes, concentric circles, English-speaking country, native speaker, indigenous variant, imported 
variant.

WOrld eNgliSheS: СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ВАРИАНТАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Статья посвящена вопросу статуса вариантов английского языка, которые рассматриваются в сопоставлении 

со стандартным английским языком. В статье излагается суть классификации вариантов английского языка (тео-
рия концентрических кругов), разработанная индийским социолингвистом Браджем Качру. Вместе с этим в статье 
дается краткий обзор подходов других ученых к вопросу о вариантах английского языка: теория развития отельного 
варианта английского языка – фиджийского английского, разработанная Р. Моуг, фазовая теория развития новых 
вариантов английского языка, представленная Э. Шнайдером, теория распространения и распределения английско-
го языка (Г. Видоусон). В статье подается перечень основных новейших способов словообразования в вариантах 
английского языка мира.

Ключевые слова: варианты английского языка, концентрические круги, англоязычная страна, носитель языка, 
автохтонный вариант, заимствованный вариант. 

Постановка проблеми. Нині в умовах тотальної глобалізації гостро постає питання міжнаціональної, глобальної 
мови, якою певною мірою стала англійська мова, чи то різних варіантів англійської як глобальної. Незважаючи на твер-
дження, що англійська мова є мовою, якою як рідною спілкуються у Сполученому Королівстві Великобританії, США, а 
також Ірландії, Канаді, Австралії і Новій Зеландії, це не відповідає повною мірою дійсності в сучасному світі. Так, у своїй 
промові, проголошеній в Оксфордському Університеті в 2005 році, прем’єр-міністр Індії Манмохан Сінґх зауважив, що 
попри неправильне вживання прийменників і артиклів, а також специфічний акцент, англійська мова, якою розмовляють в 
Індії, є саме англійською, більше того, вона наразі може розглядатись як ще одна мова спілкування в Індії [6]. Ця ситуація 
не виникла спонтанно. По всьому світі як результат колонізаторського впливу Британської Імперії англійська мова міцно 
вкорінилася в життя місцевих мешканців і набула статусу другої мови спілкування. 

© Н. А. Чумак, 2016
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Актуальність дослідження полягає в тому, що вже починаючи з 1980-х років дослідники вивчають мовне явище 
під назвою World Englishes (варіанти англійської мови в світі) та функціонування цих варіантів поряд зі Standard English 
(стандартна англійська мова), і це явище досі не має визначеного статусу, а також враховуючи особливості динамічного 
процесу словотворення, актуальним залишається дослідження новітніх шляхів імпортування нових слів та виразів у варі-
анти англійської мови.

Мета роботи полягає в тому, щоб розглянути статус варіантів англійської мови по відношенню до стандартної англій-
ської мови, а також деякі новітні шляхи процесу словотворення у варіантах англійської мови, що передбачає вирішення 
конкретних завдань: 1) розглянути різні підходи до проблеми варіантів англійської мови, 2) виокремити новітні шляхи 
процесу словотворення у варіантах англійської мови.

Викладення основного матеріалу. Одним з найвидатніших вчених на цьому поприщі вважається індійський со-
ціолінгвіст Брадж Качру, який запропонував класифікувати варіанти англійської мови світу за трьома концентричними 
колами. Згідно його трактування, кожному колу відповідають певні країни, в яких вживається англійська мова. У вну-
трішньому колі (Inner Circle) вчений помістив Англію, Шотландію, Ірландію, США та Нову Зеландію. В зовнішньому колі 
(Outer Circle) розміщуються колонії, які Великобританія експлуатувала або використовувала в торгівельних цілях, але які 
не були заселені жителями з Британських Островів (такі як Індія, Кенія, Сингапур). Всі інші країни становили коло, що 
розширюється (Expanding Circle) [1].

Р. Моуг вивчав розвиток окремого варіанту англійської мови – фіджійську англійську – і запропонував «життєві кола 
варіантів англійської як нерідної» (life cycle of non-native Englishes) [2, c. 233–252]. Він виокремив п’ять процесів: «тран-
спортування» (transportation), що відбувається тоді, коли англійська «прибуває» в середовище, в якому її раніше не було 
і залишається в ньому; «коренізація» (indigenisation), протягом якого новий варіант англійської мови починає відобра-
жати специфіку місцевої культури і починає відрізнятися від варіанту, який був привнесений або «транспортований» 
(transported variety); «поширення у вжитку» (expansion in use), яке означає, що варіант входить в узус для задоволення 
різних цілей; «формалізація» (institutionalization), яка позначена вживанням місцевого варіанту як мови, яка вивчається в 
школах. П’ята і остання фаза зазнає занепаду у вжитку. Вчений вважає, що Філіппіни і Малайзія можуть слугувати при-
кладами країн, де зростаюче просування на офіційному рівні місцевої мови – тагальської на Філіппінах і малайської в 
Малайзії – призвело до занепаду у вжитку місцевого варіанту англійської мови. [2, c. 233–252].

Найбільш нова та деталізована теорія з розвитку нових варіантів англійської мови представлена Е. Шнайдером [4,  
c. 233-281], який вважає, що вона може бути застосована до більшості варіантів англійської мови світу [4, c. 256]. Вчений 
вважає, що постколоніальні варіанти англійської мови слідують однаковому фундаментальному процесу свого розвитку 
і виділяє п’ять фаз в цьому процесі [4, с. 233]: «фаза заснування» (foundation), коли англійську мову починають викорис-
товувати в країні, де перед цим нею не розмовляли, фаза «екзонормативної стабілізації» (exonormative stabilization), яка 
означає, що варіант мови, яким розмовляють, уподібнюється до варіанту, який впроваджений поселенцями, «фаза нативі-
зації» (nativisation phase), яка зазнає встановлення нової мови, яка містить привнесений мовний варіант поселенців і мовні 
варіанти місцевих мешканців, фаза «ендонормативної стабілізації» («endonormative stabilization»), яка настає, коли новий 
варіант поступово приймається як місцева норма і модель. На цьому етапі місцевий варіант вживається в офіційному 
спілкуванні. Е. Шнайдер називає п’яту заключну фазу фазою «диференціації» («differentiation»). На цьому етапі новий 
варіант відображає місцеву ідентичність і культуру, а також розвивається більше місцевих мовних варіантів [4, с. 281].

Дещо інакший спосіб бачення розвитку варіантів англійської мови в світі запропонував Г. Відовсон [5]. Вчений вражає, 
що те, що англійська є міжнародною мовою, не означає, що будь-яка нація може контролювати її чи володіти нею. Також 
він наголошує на розбіжностях між поширенням англійської мови і її розподілом. Розподіл передбачає прийняття і узго-
дження («adoption and conformity»). Поширення передбачає адаптацію і неузгодження («adaptation and non-conformity») [5, 
с. 140]. Ганський і нігерійський варіанти англійської мови є прикладами, які виникли в результаті поширення англійської 
мови, оскільки те, як говорять жителі Гани і Нігерії є іншою англійською, не мовним варіантом, а окремою мовою [5, с. 141]. 

Щодо лексичних інноваційних запозичень в варіантах англійської мови світу (World Englishes), то вони не обмеж-
уються процесом прямого запозичення. Проілюструймо це такими прикладами:

1. Додавання афіксів. Наприклад, іменник presidentiable утворений за допомогою додавання суфікса -able до іменни-
ка president, це слово використовується в англійській мові на Філіпінських островах на позначення «людини, яка ймовірно 
стане або вже стала кандидатом в президенти». 

2. Утворення складних слів шляхом поєднання англійських слів. Наприклад, іменник batchmate, який є поєд-
нанням англійських слів batch і mate, вперше з’явився в 1918 році в статті в одній з газет Ямайки, але наразі він є більш 
вживаним в англійській мові Філіпінських островів та Індії. Це слово означає «однокласник або особа з одного й того ж 
року випуску». 

3. Утворення гібридних складних слів шляхом поєднання двох слів з різних мов. Наприклад, іменник balikbayan 
box в англійській мові Філіпінських островів є терміном, запозиченим з тагальської мови, на позначення жителя Філі-
пін, який відвідує Філіпіни або повертається туди після періоду проживання в іншій країні. Він утворюється шляхом 
поєднання англійського слова box зі словом balikbayan в гібридне складне слово balikbayan box, що означає «картонну 
коробку з їжею, іграшками, товарами домашнього вжитку, яку привіз/привезла на Філініни на кораблі чи іншим шляхом 
філіппін(ець/-ка), що жив/жила закордоном».

4. Скорочення слів. Наприклад, mani-pedi є абревіатурою на позначення «процедури краси, що містить манікюр та 
педикюр». Цей термін вперше зустрічався в 1972 році в філіпінських публікаціях, а зараз вживається в англомовних кра-
їнах по всьому світу.

5. Ініціальна абревіатура. Наприклад, слово KKB, що є водночас і вигуком, і прикметником, є філіпіно-англійським 
скороченням фрази «Kaniya-kaniyang bayad», що дослівно перекладається «кожен платить за себе» і вживається на позна-
чення «ціни їжі, платня за яку має бути розподілена».

6. Аналогія з іншим англійським словом. Наприклад, іменник carcade є словом з індійської англійської, що означає 
«процесію, парад або кортеж з машин, які переважно супроводжують визначну особу». Це слово утворюється за допомо-
гою суфікса -cade за аналогією з англійським словом motorcade, яке було раніше утворене зі слова cavalcade.

7. Переклад слова чи виразу з місцевої мови. Наприклад, дієслово go down. В тагальській мові слово bumaba озна-
чає «йти вниз чи спускатися», а також «висаджуватися». З цієї причини філіппінці переважно використовують англійське 
фразове дієслово to go down також на позначення «висадки з машини чи автобуса, потяга тощо, особливо на визначених 
зупинках». 
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8. Продовження вжитку слів, які вже вийшли з ужитку в стандартному британському чи американському ва-
ріанті англійської мови. Наприклад, іменник comfort room. Вживання цього виразу розпочалось в США в кінці XIX ст., 
де він вживався на позначення «кімнати в громадській будівлі чи робоче місце, оснащене устаткуванням для відпочинку, 
особистої гігієни чи місцем для складання особистих речей». Наразі цей вираз дуже рідко вживається в США, але він все 
ще широко поширений на Філіпінах, де є найуживанішим терміном на позначення «громадської вбиральні», що є синоні-
мом до слів restroom та loo.

9. Заміна власної назви на загальну. Наприклад, Suzie Wong була названа героїня в романі «The World of Suzie Wong», 
написаному в 1957 році Р. Л. Мейсоном. Відтоді ця назва стала терміном в гонконгському сленгу на позначення «жінки, 
яка спілкується з приїжджими військовими».

10. Зміна значення слів. Наприклад, іменник gimmick зазвичай означає «спритний трюк чи піар-хід», але на Філіпінах 
він має значення «насичена розвагами ніч, проведена в колі друзів» [3].

Висновки. Отже, всі постколоніальні варіанти англійської мови слідують однаковому фундаментальному процесу 
свого розвитку. Вищенаведені приклади показують лише деякі прийоми зі сфери словникових інновацій, які використо-
вують мовці, що розмовляють різними варіантами англійської мови світу (World English speakers). Колоритні новотвори 
у варіантах англійської мови мають швидку тенденцію до проникнення до словника, хоча невирішеним залишається пи-
тання про повний перелік шляхів новітнього словотворення у варіантах англійської мови, оскільки цей перелік постійно 
збільшується з огляду на все більші і більші потреби у використанні англійської мови по всьому світу. Єдиним способом 
з’ясування справжнього значення цих новотворів є інформація з першоджерел, тобто комунікація з англомовними жите-
лями віддалених регіонів, які їх вживають.

Перспективи результатів дослідження полягають в їх використанні при подальшому дослідженні різних варіантів 
англійської мови в когнітивному та етнолінгвістичному аспектах.
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Н. І. Шашкіна, Л. В. Дружиніна, К. В. Соколова,
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпропетровськ

ПРИРОДА ТА ХАРАКТЕР СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ  
В ТЕРМІНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Комплексно проаналізовано назви будівельних машин і механізмів, які утворені семантичним способом. Виявлено 
і описано механізми семантичного перетворення, що діють в сфері термінолексики будівництва. Розглянуті тер-
міни-семантичні деривати формують три групи, які утворюються внаслідок когнітивної метафоризації загально 
вживаних слів або перейшли з інших терміносистем.

Ключові слова: термінологія будівельного машинобудування, семантично деривація, когнітивна метафоризація.

Nature aNd peculiaritieS Of SeMaNtic deriVatiON iN MachiNe BuildiNg terMiNOlOgy
The machine building terms formed by semantic way have been analyzed. The semantic transformation ways acting in 

machine building terminology have been defined and described. It has been found out that the terms – semantic derivatives 
form three groups due to a cognitive metaphor formation way on the level of vocabulary that is in general use. Some terms 
became members of analyzed terminology in a process of metaphoric functional transfer of meanings from other term systems.

Key words: machine building terminology, semantic derivation, cognitive metaphor.

ПРИРОДА И ХАРАКТЕР СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В ТЕРМИНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО МА-
ШИНОСТРОЕНИЯ

Комплексно проанализированы названия строительных машин и механизмов, образованных семантическим 
способом. Выявлены и описаны механизмы семантического преобразования, действующие в сфере терминолексики 
строительства. Рассмотренные термины-семантические дериваты образуют в исследуемой терминологии три 
группы, которые формируются в результате когнитивной метафоризации общеупотребительных слов или перешли 
из других терминосистем.

Ключевые слова: терминология строительного машиностроения, семантическая деривация, когнитивная ме-
тафоризация.

Высокий уровень развития современной науки и техники обусловливает пристальное внимание языковедов к теоре-
тическим и прикладным вопросам терминологии, которая, как известно, является «семантическим ядром» лексики языка 
науки. Ярко выраженный прикладной характер терминологических исследований нацелен на дальнейшее совершенст-
вование терминологических словарей, стандартизацию и унификацию отраслевых терминосистем, что является несом-
ненным вкладом ученых-лингвистов в ускорение темпов научно-технического прогресса. Каждый год создаются тысячи 
образцов новых типов машин, оборудования, аппаратов, приборов и средств автоматизации. Все эти реалии должны быть 
названы, их наименования призваны точно раскрывать смысл терминируемого понятия. Ясно, что подобная задача имеет 
социальный характер, она сложна как в теоретическом, так и в практическом планах: здесь предполагается разработка 
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вопросов, связанных с местом терминологии в структуре языка, с природой термина как знака специального понятия, с 
основными тенденциями лексико-семантического развития и образования специальной лексики. Многочисленные иссле-
дования свидетельствуют о специфике терминологической номинации в каждой из отраслевых терминосистем. Терми-
новеды подчеркивают тяготение определенных способов номинации к той или иной понятийной сфере, отмечают связи 
определенных типов номинации с различными участками языковой действительности. Тщательное изучение процессов и 
средств терминообразования, характерных для данной области номинации позволит установить специфические особен-
ности отдельной отраслевой терминосистемы.

Значимость таких исследований возрастает при обращении к недостаточно изученным в лингвистическом аспекте 
терминологиям. К последним относится и терминосистема «Наименования строительных и дорожных машин» (ТНСМ), 
представляющая одну из нескольких систем терминологии строительного дела, которая богата терминологическими но-
вообразованиями, отражающими техническую оснащенность строительного производства.

Актуальность отмеченной проблемы и обусловила появление настоящей работы, целью которой является исследова-
ние терминов ТНСМ, образованных семантическим способом. В задачи работы входит описание процессов семантиче-
ской деривации, характерных для терминологии строительного машиностроения. Дать лингвометодические рекоменда-
ции, связанные с отбором и созданием отраслевого учебного словаря.

Семантическое словообразование, как способ создания новых терминов путем использования имеющихся в языке 
номинативных средств в новой для них функции называния является, по мнению специалистов, «постоянным и неизбеж-
ным источником» пополнения терминологической лексики. В исследуемой терминосистеме этот способ играет, по нашим 
наблюдениям, второстепенную роль. На долю терминов, образованных путем семантической деривации, приходится чуть 
более одного процента от всего количества зафиксированных терминов ТНСМ. Вполне логично объяснить этот факт тем, 
что семантический способ терминообразования не может обеспечить языковую системность терминологических рядов. А 
парадигматическая организация ТНСМ представляет собой четкую системную иерархическую структуру, основанную на 
признаках понятий, которые лежат в основе её классификации. Однако, несмотря на такой незначительный количествен-
ный состав, буквально каждый термин играет огромную роль в процессе номинации внутри исследуемой терминосисте-
мы. Все термины, образованные семантическим способом, участвуют в создании терминов-словосочетаний, то есть таких 
образований, которые способны обеспечить словообразовательную системность терминов, входящих в одну парадигму.

В исследуемой терминосистеме термины, созданные этим способом, можно разделить на три группы. Наименования 
строительных машин и механизмов, образованные: 1) от слов общелитературного языка; 2) от терминов других термино-
логий; 3) от терминов ТНСМ.

Первая группа терминов, образованных от слов, взятых из общелитературного языка, гораздо многочисленнее других 
по количественному составу, а также разнообразнее по семантике производящих слов. Как показывают современные 
наблюдения, наименования, ставшие терминологическими в результате метафорического переноса значений общеупотре-
бительных слов, принадлежат к самому древнему пласту общевосточнославянского лексического фонда [1, с. 189]. Следу-
ет подчеркнуть, что лексическое значение специализируется в результате различных видов переноса основного значения, 
чаще всего метафорического характера. Изучая особенности метафорического терминообразования исследователи заме-
чают, что предметы, с которыми имеет дело носитель профессионального языка, могут вызывать у него психологические 
ассоциации, обусловленные общностью ранее познанного и вновь познаваемого не только в сфере своей профессии [2, с. 
188]. В качестве терминов, функционирующих в ТНСМ, используются следующие группы общеупотребительных слов:

а) наименования частей тела человека: нога, голова, челюсть, зуб, палец, щека;
б) наименования животных и их тела: кошка, червяк, лебедка, лапа, хобот;
в) наименования предметов домашнего обихода: бадья, барабан, вилы, ковш, люлька, нож, сито, скребок, стол, черпак, 

черпалка, тележка, удочка.
Образование терминов семантическим способом осуществляется посредством переноса признаков одного предмета 

на другой. В основе этого процесса лежат такие типы ассоциативных связей, как: 1) сходство внешней и внутренней фор-
мы – зуб, лента, серьга, барабан, люлька; 2) сходство функций – челюсть, палец, удочка, нога, рубашка; 3) сходство формы 
и функций – стол, ложка, сито, ковш.

Следует здесь отметить определенную условность при отнесении ряда слов к той или другой группе, так как «в чи-
стом виде» эти семантические преобразования выступают не так уж часто, что объясняется сложностью соотношений и 
переплетенностью значений в пределах отдельного конкретного слова, так и общей сложностью смысловой структуры 
лексики. Целый ряд примеров использования общеупотребительных слов в качестве терминов ТНСМ относится к так 
называемым «интернациональным метафорам» [3, с. 114], так как это явление присуще многим национальным языкам [4, 
с. 189, 23].

Наши наблюдения за явлением семантического переосмысления слов общелитературного языка в английской строи-
тельной терминологии показывают, что в её составе имеется значительное количество терминов, образованных подобным 
способом. Причем, в процессе превращения слов общего языка в термины лежат те же ассоциации, что и в русском языке, 
используются слова, называющие идентичные обиходно-бытовые понятия. Приведем некоторые примеры подобных тер-
минов, касающихся наименований строительных машин и механизмов в английской строительной терминологии: arm – 
рука /от кисти до плеча/ – стрела /крана/, рычаг; body – тело – кузов /автомобиля/; alligator – крокодил – щековая дробилка; 
crane – журавель – подъемный кран; crawler – пресмыкающееся животное – гусеничный подъемный кран.

В нашей картотеке термины, образованные путем метафоризации, представлены только однословными наименова-
ниями. Некоторые из них функционируют с уменьшительными суффиксами – ножка, головка, тележка (каток с трамбу-
ющими ножками, головка шлифовальная прямая, пневмоколесная тележка). Этот феномен исследователи отмечают как 
характерный «для русского технического терминообразования при метафоризации» [5, с.65].

Необходимо отметить словообразовательную активность терминов, созданных семантическим способом. Это под-
тверждается наличием довольно большого числа терминов-словосочетаний, образованных на их основе, где они выполня-
ют роль стержневого компонента. Например: сушильный барабан, сушильный барабан поточного типа; грейферная бадья, 
самоопрокидывающаяся бадья, бадья с раскрывающимся дном; зачистной башмак (экскаватора), трамбующий башмак; 
боковой зуб, рыхлительный зуб, двухчелюстной ковш, ковш-лопата; буровая ложка.

Характерно, что большинство терминов, созданных путем метафорического переноса значений общеупотребительных 
слов, по сходству внешних и внутренних признаков принадлежит ТР «Наименования подъемно-транспортных машин» и 
ТР «Наименования машин для земляных работ» (ТР – тематический разряд). Наличие терминов, образованных подобным 
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способом, в составе самых старых ТР терминосистемы подтверждает положение, высказанное В. П. Даниленко о том, 
что «семантический путь был одним из первых словообразовательных приемов создания терминологических наименова-
ний» [3, с. 98]. Приспособление общеупотребительных слов в качестве наименований средств строительной механизации 
осуществлялось, в основном, на начальном этапе формирования ТНСМ. Это и понятно, так как процесс метафоризации, 
в результате которого образуются термины, обусловливается «конкретно-образным мышлением», основывающимся на 
познании нового через сравнение с уже известным, отражая общественный опыт языкового коллектива.

Исследуя процесс изменения значений слов путем метафоризации, А.Ф. Журавлёв приходит к заключению, что эти 
изменения парадигматически обусловлены и базируются на связях, существующих между членами разных парадигм [6,  
с. 55]. Далее исследователь приходит к заключению, что метафора основывается «на межпарадигматических связях слов 
и выступает в ономасиологическом аспекте как употребление вместо одного слова другого, принадлежащего иной лекси-
ко-семантической парадигме, но обладающего общим с первым словом семантическим элементом – дифференциальной 
или коннотативной семой. В обратном – семасиологическом – аспекте метафора представляет собой замену архисемы при 
сохранении дифференциальной семы…» [6, с. 59–60]. По видимому, подобные межпарадигматические связи, обусловлен-
ные метафоризацией, наиболее ярко проявляются в общелитературном языке. Термин же, получив от слова общего языка 
только его «звуковую оболочку», приобретает совершенно новое, четко семантически определенное терминологическое 
значение, раскрывающееся в его дефиниции. Так, если мы сравним толкования значений общелитературных слов и опре-
деления терминов, появившихся в результате метафорического переноса этих слов, в словарях общелитературного языка, 
то в этом случае мы на самом деле находим семантические связи между словом и термином, сравните: нога – одна из 
двух конечностей человека, птиц; опора, нижняя часть механизма [БТС, 10]; серьга – украшение в виде кольца, подвески; 
приспособление в виде кольца или полукольца для подъема [БТС, 10]; хобот – вытянутая подвижная носовая часть морды 
у слонов; поддерживающая часть различных машин, по форме напоминающая вытянутый нос животного [БТС, 10]. В 
другом случае, сравнивая толкования общелитературных слов в обычном словаре [БТС, 10] и определения терминов в 
энциклопедическом справочнике «Строительные машины» [8], нельзя обнаружить видимых общих признаков. Сравните: 
зуб – костное образование, орган во рту для схватывания, кусания, измельчения и разжевывания пищи [БТС, 10]; – зуб 
рыхлителя – состоит из стойки, наконечника, стопорного устройства и иногда защитной накладки со стопорным устрой-
ством, защищающей стойку от изнашивания [8, т. 1, с. 110]; кошка – домашнее животное с повадками хищника [БТС, 10]; 
подъемно-сбрасывающее устройство дизель-молота, служащее для пуска и подъема молота по направляющим копра [8, 
т. 1, с. 156]. В значении термина (в его дефиниции) не указываются признаки, связывающие его со словами общелитера-
турного языка. Вообще же они есть и легко обнаруживаются (сходство по форме, функциям). По-видимому, следует со-
гласится с В.Н. Прохоровой, которая считает, что «нельзя безоговорочно утверждать уничтожение, стирание коннотаций 
при функционировании терминов» [7, с. 10].

Вторая группа терминов, созданных путем семантической деривации – это терминологические единицы других тер-
минологий, ставшие членами ТНСМ вследствие функционального переноса значения. Сюда входят такие термины, как: 
волокуша, мельница, мялка, каток, грохот (из сельскохозяйственной терминологии); пистолет, орудие, пушка, снаряд 
(из военной терминологии); шприц (из медицинской терминологии). Если мы проследим за эволюцией значений этих 
терминов, то увидим, что она осуществлялась по линии метафорического функционального переноса значений терминов 
других терминосистем. Покажем это на ряде примеров. Термины грохот и каток вначале имели значение «орудие для 
производства сельскохозяйственных работ», именно такое значение фиксирует первый терминологический словарь В. 
Бурнашева: грохот – орудие, посредством которого горох и тому подобные вещи от сору очищаются [9, с. 161]; каток 
– у садовников и землевладельцев: металлическое, каменное или деревянное толстое орудие, имеющее вид цилиндра…
для углаживания дорог [9, с. 272]. В настоящее время эти термины в результате процесса семантического преобразова-
ния стали членами другой терминосистемы – ТНСМ, терминами с другими значениями. Однако связь между старыми и 
новыми терминологическими значениями теряется не совсем, а прослеживается в функциональных признаках понятий, 
отраженных в дефинициях терминов. Сравните: грохот – строительная машина, предназначенная для разделения щебня, 
гравийно-песчаной массы и других сыпучих материалов на классы по крупности [8, т. 1, с. 369]; каток – строительная ма-
шина, предназначенная для уплотнения грунтов, а также других сыпучих строительных материалов (щебня, гравия) при 
возведении отсыпаемых послойно дорожных насыпей [8, т. 1, с. 147]. В основе семантической деривации этих терминов 
лежат экстралингвистические причины – соотнесенность понятий друг с другом вследствие сходства функциональных 
признаков, а также некоторого внешнего подобия (пистолет, шприц).

Называя опорные понятия, данные термины в своих лексико-семантических группах являются центром, от которого 
исходят частные термины, именующие понятия, производные от опорного и реализующие в значениях один или ряд при-
знаков понятий. Формальная реализация этих признаков в языке осуществляется в виде одного, двух, трех и более (что 
реже) определяющих компонентов. Приведем примеры терминов, вошедших в одну лексико-семантическую парадигму, в 
которой опорным термином является «грохот»: вибрационный грохот, барабанный грохот, виброконвейер-грохот, непод-
вижный колосниковый грохот, двухвальный дебалансный виброгрохот и т.д. Приведенные термины, как можно заметить, 
обладают классификационными признаками, они демонстрируют достаточно четкую словообразовательную системность 
терминов.

В следующую группу терминов, образованных путем семантической деривации, входят термины, являющиеся члена-
ми данной терминосистемы и прошедшие процесс специализации значения – молоток, рубанок, лом. Причем эти термины 
употребляются только в составных терминах, где они являются стержневыми компонентами: молоток электрический, 
молоток электромагнитный, молоток клепальный пневматический, молоток зубильный пневматический, молоток руч-
ной зубильный пневматический, рубанок ручной электрический. Появление этих терминов в составе ТР «Наименование 
ручных машин» связано с функциональным процессом между старым и новым именем. Отметим, что сходство между 
реалиями, которые именуются данными терминами, можно наметить только функциональное.

Следует заметить, что термины снаряд, пистолет, пушка, шприц являются более поздними образованиями в исследу-
емой терминосистеме по сравнению со всеми названными выше наименованиями, созданными семантическим способом. 
Это подтверждается также их принадлежностью к новым ЛСГ «Наименования машин для гидромеханизации земляных 
работ и ЛСГ «Наименования машин для отделочных работ», в которых на базе указанных терминов образуются новые 
термины-словосочетания: дноуглубительный снаряд, грейферный землечерпальный снаряд, комбинированный многочер-
пательный землесосный снаряд; пистолет-распылитель, краскораспылительный пистолет, пистолет скобозабивной пнев-
матический; цемент-пушка; пневматический шприц и прочее.
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Характеризуя семантический способ образования терминов, нельзя не сказать о явлении «межнаучной терминоло-
гической омонимии». Приведенные выше толкования общелитературных слов и определения терминов позволяют счи-
тать, исходя из основных признаков межнаучной терминологической омонимии что: 1) термины первой группы являются 
омонимами по отношению к словам общего языка, так как они толкуются, им свойственна «семантическая неопределен-
ность», другие определяются в виде точной дефиниции, в которой не наблюдается связи со значением «породившего» его 
слова (лапа, люлька, черпак); 2) термины второй группы являются «межсистемными омонимами». Обоснование: а) на-
личие двух разных дефиниций, б) функционирование в различных терминосистемах (шприц – медицинский инструмент 
для введения в организм лекарств в медицинской терминологии и шприц – ручная машина для заделки и герметизации 
стыков, для нанесения замазок и паст на фальцы оконных переплетов в ТНСМ).

Наши наблюдения за процессом семантической деривации как способа создания терминов ТНСМ на основе переос-
мысления значений можно обобщить следующим образом:

1. Термин, образованный семантическим способом, имеет закрепленное терминологическое значение, независимое от 
контекста в пределах своей терминосистемы, выражающее отраслевое понятие и обобщающее существенные признаки 
этого понятия;

2. Термины ТНСМ, созданные путем семантической деривации, представляют собой однословные мотивированные 
наименования. 

Процесс семантической деривации в ТНСМ осуществляется по трем направлениям. Путем: а) метафоризации общели-
тературных слов по сходству формы, функций и по другим признакам, между которыми в ряде случаев сложно провести 
грань. В основном это наименования строительных вспомогательных механизмов, частей и деталей машин; б) перехода 
терминов из других отраслевых терминологий. Подобные термины называют строительные машины и механизмы; в) 
специализации значений терминов ТНСМ на основе функциональных признаков.

Наличие подобных терминов в различных отраслевых терминосистемах диктует необходимость их изучения и отбора, 
так как понимание научно-технического текста без знания специальных значений этих терминов не может быть полным. 
Термины, образованные семантическим способом, которые имеются в определенном количестве в словарном составе 
любой научно-технической литературы, могут служить лингвистической опорой при переходе к чтению специальной 
литературы в неязыковом ВУЗе. Поэтому отбор и систематизация подобных терминов, а затем тщательная работа над их 
усвоением на первом и втором этапах обучения иностранному языку в техническом ВУЗе представляется нам одним из 
важных моментов при обучении чтению научно-технической литературы.
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ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ АНГЛІЙСЬКОГО 
ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ ПРО КІБЕРЗЛОЧИНИ)

Статтю присвячено проблемі навчання англійського фахового мовлення студентів юридичних вищих навчальних 
закладів. В умовах програмного обмеження та орієнтації на пріоритетне вивчення фахової юридичної термінології 
особливого значення набуває підготовка фахівців нового типу, які обізнані із сучасними тенденціями в юриспруден-
ції, зокрема проблематикою кіберзлочинності. Для навчання майбутніх юристів запропоновано комплекс завдань і 
вправ, скерованих на підготовку фахівців у галузі протидії злочинам в інформаційній сфері. Вправи розроблено для 
опрацювання лексичного та граматичного рівня англійської мови, насамперед термінологічної лексики та побудови 
синтаксичних конструкцій. Наведений комплекс завдань орієнтований на формування мовної, комунікативної та 
професійної компетентності майбутніх юристів.

Ключові слова: фахове мовлення, англійська мова, компетентність, викладання, кіберзлочинність.

liNguOdidactic aSpect Of teachiNg future laWyerS the eNgliSh prOfeSSiONal laN-
GUAGE (based on cybercrime materials)

The article is devoted to the problem of teaching professional English the law students at higher education institutions. 
Under the conditions of program restriction and orientation to priority studying of a professional legal language training of 
new type specialists who are familiar with current trends in law is of particular importance. Among the key topics of legal 
science is cybercrime investigation which is not presented in the textbooks for law students. The paper outlines the relevance 
and timeliness of the cybercrime study as one of the problems of modern jurisprudence. It is noted that this question is raised 
in the scientific research of law, but not developed in the aspect of linguodidactics, though it is essential for teaching dis-
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cipline «English language for professional purposes». The choice of such texts for teaching within the discipline «English 
for professional purposes» will help to motivate students who tend to work in the field of computer crimes. As the problem 
is actual in English-speaking countries nowadays mastering of texts on the subject is of particular importance. For teaching 
future lawyers the complex of tasks and exercises aimed at teaching specialists in combating crime in the information sphere 
is offered. The complex includes tasks in reading, translation and retelling the texts on cybercrime. Exercises are developed 
for processing lexical and grammar levels of the English language, especially terminology and syntactic structures.Besides, it 
is suggested to retell texts and prepare reports on Cybercrime in Ukraine and abroad. The given complex of tasks is focused 
on the formation of language, communicative and professional competence of future lawyers.

Key words: professional language, the English language, competence, teaching, cybercrime.

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ АНГЛИЙСКОЙ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ РЕЧИ (на материале текстов о киберпреступлениях)

Статья посвящена проблеме обучения английскому языку студентов юридических вузов. В условиях програм-
много ограничения и ориентации на приоритетное изучение профессиональной юридической терминологии особое 
значение приобретает подготовка специалистов нового типа, которые знакомы с современными тенденциями в 
юриспруденции, в частности проблематикой киберпреступности. Для обучения будущих юристов предложен ком-
плекс задач и упражнений, направленных на подготовку специалистов в области противодействия преступлениям в 
информационной сфере. Упражнения разработаны для изучения лексического и грамматического уровня английско-
го языка, прежде всего терминологической лексики и ориентированы на построения синтаксических конструкций. 
Приведенный комплекс задач направлен на формирование языковой, коммуникативной и профессиональной компе-
тентности будущих юристов.

Ключевые слова: профессиональная речь, английский язык, компетентность, преподавание, киберпреступность.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Сучасна концепція вищої освіти передбачає скерування на європей-
ський вектор освітньої діяльності, одним з пріоритетів якої є залучення англійської мови в усі сфери діяльності. На-
самперед це стосується сфери юриспруденції, що значною мірою ґрунтується на термінологічній і теоретичній базах 
української та англійської мов, тоді як сучасні проблеми правничої сфери охоплюють широке коло питань, серед яких 
на перше місце виходить дослідження сучасних видів злочинів – у банківській діяльності, в інформаційних технологіях, 
комп’ютерних мережах тощо. Серед цих проблем потребує глибокого вивчення питання кіберзлочинності, що має безпо-
середнє відношення до України в останні роки. Термінологічна база цієї галузі права спирається на англійську терміноло-
гію, а походження проблематики кіберзлочинності пов’язують з англомовними країнами, зокрема США. Для майбутнього 
юриста, який навчається фахової англійської мови, розширення спектру текстового матеріалу за рахунок нових текстів, 
присвячених новітній проблематиці, зокрема й кіберзлочинності, належить до обов’язкових умов отримання ґрунтовної 
вищої освіти.

Ступінь розроблення проблеми. Проблеми дослідження кіберзлочинності переважно порушено в окремих наукових 
розвідках юридичного спрямування, зокрема в працях Д. С. Азарова [1], В. М. Бутузова, М. В. Карчевського, А. В. Тара-
сюка, О. А. Федотова, Т. В. Філіпенка, М. Погорецького, В. Шеломенцева та ін., що здебільшого присвячені принципам 
запобігання кіберзлочинам, однак у межах мовознавства ця проблема залишається поза увагою дослідників. Українські 
лінгводидакти, які зосередженні на навчанні майбутніх студентів-юристів, здебільшого приділяють увагу загальним про-
блемам навчання англійської мови студентів-юристів (див. праці Л. А. Афендікової, В. А. Василенко, Ю. Л. Гуманової, В. 
В. Гур’євої, П. В. Зернецького, М. В. Орлова, В. П. Сімонока, Н. С. Хоменко та ін.), що насамперед передбачає вивчення 
термінологічного апарату сучасної юридичної науки та скерування та читання й розуміння текстів відповідної загально-
юридичної тематики. Однак група злочинів, що пов’язана з комп’ютерними технологіями, яка насамперед регулюється 
«Конвенцією про кіберзлочинність», підписаною Україною в 2001 році [4], залишається поза увагою в таких працях.

Актуальність статті зумовлена тим, що проблематика кіберзлочинності як одна з активно розвинутих у сучасному 
правознавстві, майже не представлена в курсі англійської мови за професійним спрямуванням, що є основним в україн-
ських вишах. Зважаючи на це, програма навчальної дисципліни має бути доповнена відповідними завданнями та текста-
ми, що зорієнтовані на формування професійної компетенції майбутніх юристів саме в галузі кіберзлочинності. Зміна 
тематичного наповнення текстів для аналізу не лише висвітлить актуальну проблему сучасного правознавства, а й сприя-
тиме виробленню мотивації студентів вивчати англійську мову, що обслуговує у світі галузь юридичної науки, пов’язану 
з інформаційними технологіями.

Мета статті – розробити та описати комплекс навчальних текстів і завдань для опрацювання проблеми кіберзлочин-
ності на рівні лексики та граматики англійської мови, що передбачало розв’язання таких завдань: окреслення проблем 
викладання курсу англійської мови за професійним спрямуванням для студентів юридичних спеціальностей; виявлення 
перспектив розширення тематики та проблематики завдань і текстів для роботи зі студентами-юристами; характеристика 
та опис підходу до вивчення кіберзлочинності в аспекті англійської термінології та мови права.

Об’єкт дослідження – принципи та методи навчання англійської мови студентів юридичних спеціальностей україн-
ських вишів, предмет дослідження – лексика і граматика текстів про кіберзлочинність як матеріал для навчання англій-
ської мови за професійним спрямуванням.

Виклад основного матеріалу дослідження. Викладання студентам юридичних спеціальностей основ англійської 
мови за професійним спрямуванням потребує залучення нової проблематики, зі злочинами у сфері інформаційних техно-
логій, що отримали назву кіберзлочинності. Традиційні навчальні матеріали не містять текстів цієї проблематики, проте 
англійська термінологія галузі права постійно розширюється за рахунок залучення лексики, пов’язаної з комп’ютерною 
діяльністю. Проблема навчання англійської мови за професійним спрямуванням полягає і в тому, що організація навчаль-
ного процесу скерована на традиційні методики читання, розуміння та перекладу фахових текстів. А. В. Бєляєва зазначає, 
що вивчення англійської мови за профспрямуванням на немовних факультетах переважно спирається «на читання літера-
тури за фахом, вивчення професійної лексики та термінології, а останнім часом також на спілкування в сфері професійної 
діяльності» [2, с. 36]. Критикуючи наявний підхід, дослідниця зазначає, що опертя виключно на мовний аспект, зокрема 
термінологію та підмову відповідної науки, значно обмежує рівень підготовки майбутніх фахівців, оскільки навчальна 
дисципліна читається на першому або другому курсах вишів, коли практичної підготовки студентів ще недостатньо для 
вільного орієнтування в проблематиці науки. Дотримання як традиційного, так і новаторського підходів зумовить комп-
лексне вивчення англійської мови юристами, підґрунтям мотивації для яких стане насамперед звернення до нових, акту-
альних тем, серед яких потрібно приділити увагу кіберзлочинності.
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Специфікою навчання англійської мови за профспрямуванням є той факт, що «для кожної професійної галузі (економі-
ка, бізнес, право) або спеціальності (політологія, маркетинг) програма з іноземної мови повинна брати до уваги специфіку 
лексичного наповнення та особливий формат усних та письмових текстів, властивих саме цій професії» [2, с. 37]. Зазначи-
мо, що добір текстів та завдання до них потрібно здійснювати на лише відповідно до професійної специфіки, а й з урахуван-
ням новітніх підходів до професії, зокрема щодо правознавства потрібно враховувати нові кримінальні галузі, що раніше не 
були охоплені в межах курсу англійської мови за професійних прямуванням. Н. М. Дмитришина наголошує у зв’язку з цим 
на тому, що матеріал необхідно «постійно оновлювати та уникати застарілої інформації» [3, с. 98]. З огляду на це вважаємо, 
що сучасні тексти для навчання англійського фахового мовлення повинні бути присвячені новітній проблематиці.

Ми пропонуємо комплекс завдань, що висвітлюють проблеми кіберзлочинності та охоплюють формування вмінь та 
навичок, скерованих на вивчення термінологічної лексики та граматичних особливостей фахових текстів. Завдання скла-
даються з тексту, до якого наведено вправи різного скерування – від формування лексичного запасу до комунікативної 
компетенції. Кожний змістовий блок побудований за таким принципом: спочатку наведено текст для читання та пере-
кладу, після якого подано завдання різних типів, зокрема виписати незнайомі юридичні терміни, поставити пропущені 
лексеми в наведених реченнях, створити речення за наведеними переліками слів тощо.

Так, на початку студентам запропоновано оповідні тексти для читання, що присвячені виникненню, формуванню та 
основним етапам розвитку інформаційних технологій, а також характеристикам кіберзлочинів, напр., наведемо фрагмент 
тексту: The first large scale attacks were first seen in 1989 when $70 million was stolen from the First National Bank of Chicago. 
This shocked the world and triggered the Computer Misuse Act 1990 to be passed as law in the UK. The act criminalised any 
unauthorised access to computer systems and was a big step in attempting to halt cyber crime. Вибір цієї тематики актуалізує 
увагу студентів та налаштує їх на сприйняття подальших завдань, оскільки інформаційні технології та кіберзлочинність 
належать до сфери інтересів сучасної молоді. Тексти відрізняються за змістом, проте всі присвячені одній тематиці – кі-
берзлочинам. Для перекладу студенти повинні працювати зі словником, а також створити до кожного тексту словничок 
лексичних труднощів, що потребували додаткових фонових знань, тобто були раніше не відомі, оскільки належать до 
специфічної правничої лексики, пов’язаної з кіберзлочинністю. Завдання на читання і переклад підпорядковані основній 
меті навчання англійської мови за професійним спрямуванням, оскільки «однією з основних цілей курсів англійської мови 
професійного спрямування є розвиток навичок читання фахових текстів» [5].

До кожного з текстів подано різнотипні завдання, що зорієнтовані не лише на знання термінологічної лексики, яка 
потрібна для перекладу наведеного тексту, а й на знання граматики. Останній меті підпорядковано синтаксичні вправи 
такого типу, як створення реченнєвих конструкцій з наведених словоформ, напр.: target, be, The, the, may, computer. Ре-
чення співвіднесені з основним текстом, поданим у кожній темі відповідно до аналізованих аспектів кіберзлочинів. Також 
граматичні аспекти навчання англійської мови висвітлено в завданнях, що скеровані на додавання відсутніх словоформ у 
реченнях, напр.: Cyber crimes may threaten... Вправи до кожного тексту мають типовий та системний характер.

Останнім типом завдань, орієнтованим на розвиток зв’язного мовлення, є усний переказ прочитаного тексту та по-
будова діалогів за тематикою кіберзлочинності. На цьому етапі студенти демонструють отримані вміння та навички, 
зокрема оволодіння термінологічною лексикою, опанування граматики та основ побудови тексту. Вміння побудувати 
зв’язний текст та відтворити його в усній формі демонструє опанування навичок з англійського фахового мовлення в 
галузі кіберзлочинності.

Висновки і перспективи дослідження. Розроблення комплексу завдань для вивчення кіберзлочинності як лінгвіс-
тичної проблеми передбачало врахування необхідності формування трьох типів компетентностей: мовної, комунікативної 
та професійної. Мовна компетенція передбачає оволодіння термінологічної лексикою та правничої фразеологією, пред-
ставленою в текстах про кіберзлочини; комунікативна компетенція скерована на вироблення вміння створювати зв’язний 
текст за заданою тематикою та відтворення його в усній формі; професійна компетенція пов’язана з опануванням про-
блематики кіберзлочинності в межах англійського фахового мовлення. Перспективи дослідження вбачаємо в подальшому 
розробленні комунікативно-дискурсивного підходу до навчання англійського фахового мовлення студентів-юристів.
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ НЕМОВНИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ

У статті розглянуто питання формування лексико-граматичних навичок говоріння майбутніх спеціалістів не-
мовних спеціальностей за допомогою використання навчально-методичних рекомендацій. Авторами визначені осно-
вні дидактичні та методичні аспекти навчання англійської мови для студентів немовних спеціальностей. Окре-
мо наголошено на тому, що навчання англійської мови студентами немовних спеціальностей має ґрунтуватися на 
необхідності формування всіх видів комунікативної компетенції (аудіювання, говоріння, читання та письма), але з 
урахуванням значущих для спеціаліста даної сфери професійних якостей.

Ключові слова: лексика, комунікація, методичні рекомендації, професійне спрямування, компетенція.
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the fOrMiNg Of the cOMMuNicatiONal SKillS Of future SpecialiStS Of NON philOlOgical 
SpecialiZatiONS With the help Of educatiONal aNd MethOdOlOgical recOMMeNdatiONS

The article deals with the problem of the formation of lexical and grammatical skills of speaking of future professionals 
through the use of educational and methodological recommendations. The authors identified the main didactic and method-
ological aspects of the English language training for students. The process of studying should be based on the need to form all 
kinds of communicative competence (listening, speaking, reading and writing), but taking into account the importance for the 
expert competency. The main task of the educational and methodological recommendations is to expand the development and 
automation of skills in speaking, reading, writing and listening; the formation of students’ general professional-oriented speech 
communication competence (linguistic, sociolinguistic and pragmatic) in order to ensure effective communication in academic 
and professional circles. The course of English for professionals in higher education should be professionally oriented and 
based on the basic professional technical subjects. Depending on the content of professional education the forms of learning 
activities begin to dominate such as technical translation, business written language, reading of scientific literature and others. 
The learning of English for professional purposes is an organized process of implementing of a training course for professionals 
in order to develop their foreign communicative competence in the professional sphere especially in linguistic terms.

Key words: lexis, communication, methodological recommendations, professional orientation, competence.

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ НАВЫКОВ У СПЕЦИАЛИСТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИ-
АЛЬНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

В статье рассмотрены вопросы формирования лексико-грамматических навыков говорения будущих специали-
стов неязыковых специальностей посредством использования учебно-методических рекомендаций. Авторами опре-
делены основные дидактические и методические аспекты обучения английскому языку для студентов неязыковых 
специальностей. Отдельно отмечен тот факт, что обучение английскому языку студентами неязыковых специаль-
ностей должно основываться на необходимости формирования всех видов коммуникативной компетенции (аудиро-
вания, говорения, чтения и письма), но с учетом значимых для специалиста данной сферы профессиональных качеств.

Ключевые слова: лексика, коммуникация, методические рекомендации, профессиональное направление, компе-
тенция.

Сучасні умови підготовки фахівця вимагають формування не лише професійних навичок та вмінь, але й достатнього 
рівня володіння комунікативною компетенцією, для фахівця з вищою освітою обов’язковою умовою подальшого профе-
сійного зростання є також високий рівень розвитку іншомовної комунікативної компетенції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми вивчення і викладання іноземної мови за професійним спря-
муванням сьогодні стали однією з актуальних областей лігвістики та лінгводидактики. Дослідження зарубіжних  
(Е. А. Лопатіна, Р. П. Мильруд, П. В. Зразків) і вітчизняних (Е. В. Бутева, Н. С. Зинукова, О. Б. Тарнопольський) вчених 
дають можливість визначити стратегії формування теоретичних положень розвитку дидактики викладання англійської 
мови для спеціальних цілей.

Метою статті є визначення основних дидактичних та методичних аспектів навчання англійської мови для студентів 
немовних спеціальностей.

Постановка проблеми. Навчання англійської мови за професійним спрямуванням являє собою організований процес 
реалізації навчального курсу для фахівців з метою формування у них іншомовної комунікативної компетенції у професій-
ній сфері, що є питанням, яке потребує комплексного підходу. 

Актуальність дослідження не викликає сумніву, бо питання викладання англійської мови серед спеціалістів немов-
них спеціальностей висувалося та вирішувалося на державному рівні. Цілі навчання іноземної мови для спеціальних цілей 
визначаються національним оcвітньо-кваліфікаційним стандартом для бакалаврів і узгоджуються з Загальноєвропейськи-
ми Рекомендаціями з мовної освіти. 

При цьому цілі навчання повинні бути адаптовані до конкретної спеціалізації. Предметні сфери, ситуації і типи тек-
стів повинні бути конкретизовані у відповідності з майбутньою роботою студентів, академічними та/або професійними 
потребами і контекстами [4, с. 5]. 

Виклад основного матеріалу. Таким чином, здобувачі вищої освіти немовних спеціальностей повинні бути готові 
діяти в межах сфер і ситуацій, пов’язаних з проведенням екологічних, економічних, технічних, соціальних, педагогічних 
експертиз, підготовкою аналізу іншомовних матеріалів за фахом, технологічних і хімічних експертиз, оцінки стану на-
вколишнього середовища, аналізу можливості негативного впливу тих або інших технологічних, технічних і виробничих 
процесів, брати участь в заходах, конференціях, семінарах за спеціальністю.

На думку Н. П. Мильруда, подібне розуміння сутності навчання англійської мови в спеціальних цілях означає, що 
освітній курс англійської мови може орієнтувати студентів на продовження освіти в іншомовному середовищі, оволодін-
ня професією і здійснення професійної діяльності, досягнення інших особистісно значущих перспектив [3, с. 28]. У такому 
освітньому курсі, орієнтованому на досягнення спеціальних цілей:

– формулюються специфічні, значущі для індивіда завдання;
– враховуються індивідуальні пізнавальні запити;
– моделюється професійний контекст діяльності;
– розробляються спеціальні методичні прийоми;
– уточнюються компоненти комунікативної компетенції студентів;
– інтегрується оволодіння мовою, з оволодінням професією.
Дидактичні та педагогічні аспекти навчання англійської мови для спеціальних цілей розробляються тому, що все 

більш наполегливим стає завдання здійснювати не тільки мовну програму навчання в освітньому курсі англійської мови, 
але і враховувати запити особистості у професійній освіті, а також і напрямки індивідуальної життєвої траєкторії розвитку 
студента.

У педагогічній теорії і практиці з’являються нові терміни:
– information processing («Мова як інформація» трансформується в «інформацію мовою»);
– content lеаrn (змістом навчання стає не мовний, а професійний матеріал);
– context learning (оволодіння мовою здійснюється не в загальному побутовому, а професійному і культурному контексті);
activity theory (оволодіння мовою здійснюється не як. опанування мовленнєвою діяльністю, а як оволодіння професій-

ною діяльністю);
 input-output specificity (якщо «на вході» учням пропонується мовна і професійна інформація, то на виході очікуються 

мовні і професійні вміння/компетенції) [5, с. 20].
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Студенти, колишні об’єкти, навчання і виховання, стають суб’єктами навчання і одночасно замовниками освітніх по-
слуг у зв’язку з Бажанням успішно конкурувати на ринку праці, а також реалізувати себе як особистість.

 Навчання англійської мови має ґрунтуватися на необхідності формування всіх видів комунікативної компетенції (ау-
діюванні, говорінні, читанні та письмі), але з урахуванням значущих для спеціаліста даної сфери професійних якостей. У 
зв’язку з цим ми можемо говорити про необхідність виділення тих видів мовленнєвої діяльності, де комунікативні вміння 
повинні стати частиною професійно комунікативної компетенції.

На наш погляд, письмова мова є найбільш значущим видом комунікативної компетенції для майбутніх екологів. Фор-
мування умінь ділової письмовій промови є основною складовою формування англомовної комунікативної компетенції 
студентів.

 Курс навчання англійської мови для студентів немовних спеціальностей у вищому навчальному закладі повинен бути 
професійно спрямованим і базуватися на основних професійних предметах. Залежно від змісту професійної діяльності 
починають домінувати такі форми навчальної діяльності, як технічний переклад, ділова письмова мова, читання наукової 
літератури. 

Розробка відповідних методичних матеріалів та посібників вимагає великих зусиль не тільки від методистів, а й лінг-
вістів, оскільки сфера викладання англійської мови для спеціальних цілей виявляється недостатньо розробленою, перш 
за все, в лінгвістичному відношенні. Викладачі іноземної мови зіткнулися з проблемою відбору відповідних термінів, 
характерних для вузьких спеціальних областей: виявлення типової для професійних сфер граматики, лексичних колло-
кацій фразових дієслів та ідіом; аналізу видів мовленнєвої діяльності в спеціальних цілях, жанрів і регістрів і письмових 
висловлювань, професійного жаргону [2, с. 45].

Методичні рекомендації з курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням», які пропонуються здобувачам вищої 
освіти немовних спеціальностей очної форми навчання, повинні відповідати робочій навчальній програмі з дисципліни 
та складатися з:

– інструктивно-методичних матеріалів до практичних занять з дисципліни;
– теоретичних питань, 
– списка рекомендованої літератури;
– переліку Інтернет ресурсів;
–вправ на розуміння лексичного та граматичного матеріалу;
– завдань для самостійної роботи;
– завдань для модульної контрольної роботи. 
Матеріали допомагатимуть здобувачам вищої освіти немовних спеціальностей оволодіти навичками практичного 

сприйняття та вживання лексичних структур різних типів. 
Основним завданням навчально-методичних рекомендацій є розширення, розвиток та автоматизація навичок та умінь 

з говоріння, читання, письма та аудіювання; формування у здобувачів вищої освіти загальних та професійно-орієнтованих 
комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення ефектив-
ного спілкування в академічному та професійному середовищі; формування у здобувачів загальної компетенції; сприяння 
розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме здобувачам вищої освіти 
продовжувати навчання в академічному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу 
освіту; залучання здобувачів вищої освіти до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь 
спектр їхніх пізнавальних здібностей; допомога здобувачам у формуванні загальної компетенції з метою розвитку їх осо-
бистої мотивації; зміцнювання впевненості здобувачів як користувачів мови, а також позитивного ставлення до вивчення 
мови; сприяння становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і роботи вагомий внесок у міжнародне 
середовище, що постійно змінюється; досягання широкого розуміння важливих і різнопланових соціокультурних проблем 
для того, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій [1, с. 56].

Навчально-методичні рекомендації повинні включати вправи на розуміння лексичного матеріалу, тести множинного 
вибору, вправи на переклад з української мови на англійську, репродуктивні, комбінаторно-рецептивні, диференційовані, 
підстановчі, трансформаційні, вправи ігрового характеру допомагають здобувачу опанувати необхідною лексико-грама-
тичною.

Модульні контрольні роботи допомагатимуть перевірити розуміння теоретичного (граматичного) та лексичного мате-
ріалу в рамках змістових модулів навчальної робочої програми з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним 
спрямуванням» 

Висновки. Таким чином, уточнення і розробка дидактичних педагогічних аспектів навчання англійської мови для 
спеціальних цілей дозволяє не тільки підняти якість викладання іноземної мови у вузі, але і створити умови для подаль-
шого особистісного та професійного зростання студента. В тому числі підготувати випускника-бакалавра до подальшого 
навчання в магістратурі та аспірантурі. Перспективою для подальших досліджень може стати вивчення інших засобів 
покращення ефективності процесу навчання та викладання англійської мови сеед студентів немовних спеціальностей.
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МІСТО ЯК СПОГАД У РОМАНІ СЕРГІЯ ЖАДАН «ВОРОШИЛОВГРАД»

У статті відстежено пізнання урбаністичного хронотопу як ініціаційної моделі. Розглянуто творення міста 
як авторського тексту-міфу. Проаналізовано урбаністичну ініціаційну модель. Відстежено топоси міста-спогаду, 
міста-пам’яті, міста-ілюзії. Відрефлектовано окремі міські топоси та локуси в контексті авторського тексту-мі-
фу. Проаналізовано роман С. Жадана з точки зору міського тексту, що вводить в науковий дискурс міський текст 
(Ворошиловград / Старобільськ – Луганськ – Єрусалим).

Ключові слова: урбаністичний хронотоп, авторський текст-міф, місто-спогад.

CITy AS A MEMORy IN THE NOVEL By SERHII ZHADAN «VOROSHyLOVHRAD»
The article traces the cognition of urban-space as initiation model. Creation of the city as the author’s text-myth is 

described. Urban initiation model is analyzed. The topoi of the city-recollection, city-memory, and city-illusion are traced. 
Some urban topoi and loci in the context of the author’s text-myth are reflected. The novel of S. Zhadan is analyzed in terms 
of the urban text that introduces «city text» into the scientific discourse (Voroshylovhrad / Starobilsk – Luhansk – Jerusalem). 
Using retrospective narrative- memories of the city by S. Zhadan in the novel «Voroshylovhrad» creates the author’s text-myth 
with special urbanized model of initiation. The author idealizes and sacralizes personal experiences and memories of the hero, 
presenting them through time-space psychological intimacy, skillfully inscribed in the time-space chronotope. Gas station as 
a cross-cutting symbol of the novel presents the embodiment of unsurpassed beauty and harmony in the perception of a young 
man, for which Voroshylovhrad is a «heavenly Jerusalem». In his memories he aestheticizeі not only descriptions of the area, 
but also a whole way of life and thinking of childhood friends and people that are now occurring in his life.

Key words: urban chronotope, author’s text-myth, city-memory.

ГОРОД КАК ВОСПОМИНАНИЕ В РОМАНЕ СЕРГЕЯ ЖАДАНА «ВОРОШИЛОВГРАД»
В статье отслежено познание урбанистического хронотопа как инициационной модели. Рассмотрены созда-

ния города как авторского текста-мифа. Проанализирована урбанистическая инициационная модель. Отслежены 
топоси города-воспоминания, города-памяти, города-иллюзии. Отрефлектированы отдельные городские топоси и 
локусы в контексте авторского текста-мифа. Проанализирован роман С. Жадана с точки зрения городского тек-
ста, который вводит в научный дискурс городской текст (Ворошиловград / Старобельск – Луганск – Иерусалим).

Ключевые слова: урбанистический хронотоп, авторский текст-миф, город-воспоминание.

Українська література початку ХХІ століття, реагуючи на глобалізаційні процеси, що охопили сучасну цивілізацію, 
репрезентує художній світ крізь призму екзистенційних пошуків головного героя з метою самоідентифікації. Дослі-
дженням теми міста, міського тексту займалися В. Агеєва, О. Бондарєва, О. Кискін, О. Когут, С. Павличко, Я. Поліщук,  
В. Фоменко, М. Шаповал. 

У сучасному літературознавчому дискурсі міський текст явище нове, а відтак вповні не відрефлектовано, щой обу-
мовлює актуальність нашого дослідження. Мета статті – відстежити пізнання урбаністичного хронотопу як ініціаційної 
моделі. Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– розглянути творення міста як авторського тексту-міфу;
– проаналізувати урбаністичну ініціаційну модель;
– відстежити топоси міста-спогаду, міста-пам’яті, міста-ілюзії.
С. Жадан у романі «Ворошиловград» художньо трансформує топографічну реальність Луганська / Ворошиловграда. 

Ключова ідея роману – нікому не віддавай того, що належить тобі. За допомогою спогадів головного героя – Германа – 
автор вибудовує ціннісну життєву концепцію, що дозволяє хлопцеві вистояти перед викликами часу. Головним кодом у 
процесі його самоідентифікації постає генетична пам’ять юнака, занурена у спогади дитинства про дивне місто Вороши-
ловград. 

Ворошиловград – місто-міф, місто-ілюзія, місто-спогад, що залишився лише як відбиток у пам’яті Германа, та зобра-
ження на старих поштових листівках. Водночас це наскрізний символ роману, утілення неперевершеної краси та гармонії 
в сприйнятті юнака, для якого Ворошиловград – «небесний Єрусалим». У своїх спогадах він естетизує не лише описи міс-
цевості, а й загалом спосіб життя та мислення друзів дитинства та людей, які зараз трапляються на його життєвому шляху. 

У почуттях Германа в ставленні до «дому» прочитується певна амбівалентність. Обриси «дому» є доволі незвичними 
– це автозаправка, що знаходиться за межами міста. Письменник вибудовує свій сакрохронотоп (термін І. Набитовича)
[3], наділяючи цими рисами занедбану автозаправку. Водночас, це і маргінальний простір, що розташований на околиці 
великого міста. У сюжеті письменник акцентує на зміщенні сенсів, коли продаж не надто вигідного братового бізнесу по-
стає як сакральна історія про Каїна та Авеля.

Тривалий час Герман перебуває на помежів’ї осягнення «свого» / « чужого» простору. Це колись він тут був і жив, по-
тім поїхав / зрадив / утік. Вони сприймають його як Чужого / Іншого, такий який неодмінно невдовзі поїде. Зрештою, сам 
Герман не знає, що йому робити далі. Цей екзистенційний вибір постає у двох площинах: власного самопізнання і буття 
загалом. Його рішення здатне змінити той усесвіт, що обертається навколо заправки. Він вторгся у злагоджене проти-
стояння кукурузників, авіаторів, газовиків та прикордонників. Лише його братові віддавна відома якась певна таємниця 
цього світоустрою. Він свідомо оформлює увесь бізнес на Германа. Постає інваріант близнюкового міфу: Він їде, нато-
мість повертається молодший брат, спрацьовує функція заміщення одного персонажа іншим. Водночас це урбаністична 
ініціаційна модель. 

Рефлексії над спогадами юності та дитинства повертають Герману відчуття справжності. Хлопець поступово долає 
страх бути знівельованим і втраченим у реальному житті, де він має трохи грошей і доволі непевну роботу (в чужому 
місті) консультанта / експерта невідомо з чого і для кого. Єдиний місток між теперішнім і минулим Германа – його друзі 
– Льолік і Болік (герої популярного польського мультсеріалу епохи розбудови країн соціалістичного табору). Розуміння 
важливості взаємин із якими хлопець пізнає лише через занурення у минуле, поверненням до самого себе, коли дружба є 
чи не єдиними індикатором справжності / реальності, головним ціннісним орієнтиром у житті. 

У певний момент рефлексії героя над власною роздвоєністю перетинають межу реального / ірреального. Цей прийом 
властивий поетиці постмодернізму. Як засвідчує М. Шимчишин, багатоперспективний підхід до простору у модерністів 
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«дав змогу осягнути складність та неоднозначність сингулярної реальності, то цей же підхід у парадигмі постмодернізму 
вможливлює експеримент змішування, поєднання, взаємопроникнення та зіткнення всіляких реальностей (вигаданих, ре-
альних, теперішніх та майбутніх)» [4, с. 64]. 

Футбольний матч, грати у який герої Жадана їдуть у гості до газовиків, яскраво ілюструє таке поєднання реальностей. 
Домінантним є відчуття «колишнього щастя»: вірні друзі дитинства, футбол, протистояння у грі, бійка, мандрівка нео-
зорими просторами полів. Абсурдним видається розташування типово міського локусу – станції постачання газу посеред 
неозорого українського степу, де господарями є вихідці з Прикарпаття. Ці чоловіки приїхали не лише видобувати корисні 
копалини з надр землі, але й освоюють та обживають «чужий» простір. Їхні зустрічі з місцевим населенням часто завер-
шуються бійками за право перебувати на цій території. Символічною є сама футбольна гра, що замінила силове з’ясування 
стосунків на цивілізовану на притаманну саме міському типу свідомості форму. Постфактум автор розкриває цілковиту 
містичність цього матчу в реальному житті, що вповні вписується в традиційну ініціаційну модель (подорож у потойбіччя). 

Головний герой упевнений в правдивості всього того, що відбувається: футбольній майстерності Травмованого, прав-
доподібності агресивної поведінки гравців (бий своїх, щоб чужі боялись). Повернення Германа в реальність відбувається 
в місці ламінарному – міському цвинтарі, де він знову зустрічає усю футбольну команду, лише тепер над кожним з них 
височіє надгробний пам’ятник. Гра постає визначальним сюжетотворчим елементом. Футбольний матч – модель ініціації, 
випробування не лише на право залишитися власником автозаправки, а взагалі жити на своїй землі. 

Описи пейзажів постають неначе декорації для окремих сцен у теперішньому, що тісно переплітаються із уламками 
спогадів. «На вулицях було порожньо. Сонце, ніби течією, повільно відносило на захід. Воно рухалось над кварталами, 
від чого повітря ставало густим і теплим, і світло по ньому осідало, як річковий мул. Була це стара частина міста, будинки 
стояли тут одно- або двоповерхові, з червоної потрісканої цегли. Хідники були всуціль засипані піском, на подвір’ях про-
бивалась зелень, так наче місто спорожніло й заростало тепер травою та деревами. Зелень забивала собою всі шпарки й 
тяглася в повітря легко й наполегливо. Я минув кілька дрібних магазинів із відчиненими дверима. Зсередини пахло хлібом 
і милом. Незрозуміло було, де покупці» [2, с. 33]. Певна клаптиковість, уривки спогадів, відчуттів і почувань презентує 
питомо постмодерністську картину світу. Зображення, скроєне в єдине ціле з окремих і розрізнених частин. Відбувається 
фіксація станів і переживань героя в цьому містичному часопросторі. Тож має рацію М. Фуко, означуючи сучасність як 
епоху простору, наголошуючи, що «ми живемо в епоху симультанності, в епоху протиставлень, в епоху безпосередності й 
опосередкованості, лінійності, дисперсії. Зараз настав час, я вважаю, коли ми сприймаємо життя не в його розвитку в часі, 
а радше як мережу, що з’єднує окремі вузли та сама визначає свої сплетіння» [5, с. 22]. 

Заправка стала центром всесвіту для кількох людей і насамперед, для Германа. Його повернення додому ототожнюється 
із пробудженням, коли він пригадує ту реальність із якої приїхав сюди вже як давноминулу. Час тече по-різному «там» і 
«тут». Застиглість і завмерлість часу, де все минуле та колишнє має дивну властивість знову зринати у теперішньому часі. 
Така циклічність вказує на переважання міфічного часу, здатного в цьому замкнутому колі репродукувати щоразу нові сенси.

У тексті роману також увиразнено погляд збоку, що презентується через відчуженість сприйняття, відстороненість. 
Герман водночас перебуває немов у середині і на зовні подій, що відбуваються. Врешті це неначе нескінченна подорож у 
незнайоме-знайоме місто Ворошиловград. Він одночасно постає в кількох іпостасях: організатора, учасника, спостерігача 
і коментатора. Це суголосне з міркуваннями З. Баумана про чотири типи мандрівників, які втілюють життєві стратегії 
постмодернізму: Гультяй, Волоцюга, Турист, Гравець [1, с. 53]. Клаптиковість спогадів, вражень і почуттів героя неспро-
можна на цілісну рефлексію міфологізованого часопростору Ворошиловграда. Зосередженість письменника на семантиці 
околиць великого міста, зосередженість на описах залишеності, покинутості урбаністичних локусів виповнює картину 
апокаліпсису посттоталітарного простору, де непотрібними та десакралізованими стали не лише аеропорти, заправки, 
ленінські кімнати, піонерські табори, футбольні поля, механізовані станції, але й ідеї і найстрашніше – люди. Викинуті на 
маргінес життя вони навіть не усвідомлюють своєї віджилості / зайвості в глобальному поступі цивілізації.

Мотив зустрічі / дороги, через який презентуються характери персонажів (аналогічно як у повісті Кузьми Скрябіна 
«Я, Побєда і Берлін»), є засадничими в сюжеті роману. Це повернення-мандрівка до глибин власного підсвідомого, що 
презентовано як пошук втраченої/забутої батьківщини (архетип дому). Дорога стає метафорою на шляху Германа до само-
пізнання. 

Текст роману насичений чималою кількістю біблійних історій, образів і символів. Також, у сюжеті твору є чимало 
ірраціональних виявів цивілізації, євроінтеграції та глобалізації (кочівне плем’я, зародження джазу, пастор-ілюзіоніст 
тощо). Спогади головного героя накладають свій відбиток на реальні події. Переглянуто цінності, що були загублені і 
стерті в буденному плині життя. Вони зринають у пам’яті Германа та змушують уже дорослого чоловіка змінювати своє 
ставлення до багатьох речей. 

Письменник вибудовує цілісну модель урбаністичного хронотопу, що немов переливається з однієї форми в іншу і 
врешті набуває головного сенсу (Ворошиловград / Старобільськ – Луганськ – Єрусалим). В аспекті нашого дослідження 
абсурдним видається протистояння – автозаправка за межами міста (що дає якийсь прибуток) та непереборне бажання 
фермерів ліквідувати її (засіяти кукурудзою). Для друзів Германа (Травмованого та Кочі) автозаправка – це цілий Усес-
віт, в якому сконцентровано всі їхні життєві сенси. Покинуті, занехаяні місця (центральна площа міста, парковий бар, 
телевежа) стають стратегічно важливими урбаністичними локусами у процесі самоідентифікації усіх персонажів твору. 
Минуле міста в тексті роману представлено лише як уламки спогадів Германа. Ворошиловград для нього є простором – і 
містичним, і сакральним водночас. Натомість Луганськ постає як територія боротьби та відвойовування власного про-
стору в інших. 

Отже, використання ретроспективної оповіді-спогаду про місто С. Жаданом у романі «Ворошиловград» створює автор-
ський текст-міф з особливою урбанізованою моделлю ініціації. Автор ідеалізує та сакралізує особистісні переживання та 
спогади героя, презентуючи це через інтимність психологічного часопростору, талановито вписаного в сюжетний хронотоп.
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МОВНІ ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО:  
ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ВИДОЗМІНИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

У статті схарактеризовано мовні механізми творення комічного, пов’язані з індивідуально-авторською транс-
формацією фразеологічних одиниць. Трансформації зазнають різні за походженням та стилістичним забарвлен-
ням фразеологізми. Традиційним для художньої стилістики кінця XX ст. є прийом поширення складу фраеологічної 
одиниці. Характерна особливість його використання в поетичній мові досліджуваних авторів полягає у створенні 
художніх мікрообразів із фразеологічною домінантою як носіїв різних відтінків сміху – від поблажливого до гостро 
іронічного. Атрибутивний поширювач, витриманий у семантичному ключі сталої сполуки або тематичному плані 
вірша, є способом увиразнення семантики фраеологічної одиниці.

Ключові слова: фразеологізм, трансформація, гумор, іронія, сатира, сарказм, комічний ефект.

creatiON cOMic laNguage MeaNS: iNdiVidual authOr MOdificatiON idiOM
Article Author determined language comic creation mechanisms associated with the individual author’s transformation 

idioms. Transformation experiencing different origins and stylistic coloring phraseologisms. Rhythmic traditional style of 
the late XX century. is spread acceptance of phraseology units. A characteristic feature of its use in poetic language studied 
authors is to create art mikroobraziv of idiomatic as the dominant media of different shades of laughter – from indulgent to 
sharply ironic. Attribute carriers, designed in semantic clues stable compound or thematic terms poem, is a way of depicting 
the semantics of phraseological units.

Creating comic phraseological means associated with potential to explicate these units humorous folk assessment. Given 
the general trends of poetic language of the late twentieth century to create a comic effect rarely use steel connections, with a 
note in the dictionary «ironic», «playful». Various manifestations arise due comic transformations of linguistic units, which, 
even without proper stylistic overtones, resulting copyright modifications become ironic, satirical or sarcastic sound.

To express the comic poets turn to various means of structural and semantic transformation of stable compounds. The 
most active poetry authors analyzed period the consumption posluhovuyutsya metaphorical idioms. The range covered phe-
nomena zmalovuyutsya in the works metaphorically varied: the phenomena of nature (ecology motif abuse), social realities 
(motive native language impairment, the loss of it). Metaphorization promotes mainstreaming sustainable double compounds.

The transformed phraseological units when deployed metaphoric contexts uvyraznyuyut them as a kind of tonal imagery 
products. In addition, these linguistic resources can serve as a frame.

No less actively to create different kinds of comedy, especially irony and sarcasm, the authors posluhovuyutsya spread 
component of stable compounds. Combining semantic plans (literal and figurative) stable phrases is the foundation of their 
expressiveness. In different contexts often undergo transformation steel compound Sodom and Gomorrah, in the eyes sulfur 
borrow to Europe open a window that is used in connection with the explanation of the moral state of modern society, devalu-
ation of national identity.

Key words: frazolohizm: transformation, humor, irony, comic effect, satire, sarcasm.

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО: ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЕ ВИДОИЗМЕ-
НЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

В статье охарактеризованы языковые механизмы создания комического, связанные с индивидуально-автор-
ской трансформацией фразеологических единиц. Трансформации испытывают разные по происхождению и сти-
листической окраске фразеологизмы. Традиционным для художественной стилистики конца ХХ в. является прием 
расширения состава фразеологической единицы. Характерная особенность его использования в поэтическом языке 
исследуемых авторов состоит в создании художественных микрообразов с фразеологической доминантной как но-
сителем разных оттенков смеха – от снисходительного до острого иронического. Атрибутивный расширитель, 
выдержанный в семантическом ключе устойчивого сочетания или тематическом плане стиха, является способом 
выразительности семантики фразеологической единицы.

Ключевые слова: фразеологизм, трансформация, юмор, ирония, сатира, сарказм, комический эффект.

В історії європейської науки особливе місце посідає проблема комічного, яка вже протягом багатьох століть перебуває 
в полі зору науковців. Незважаючи на те, що сьогодні в українському мовознавстві є численні праці, присвячені мовним 
механізмам комічного в художній літературі, поза увагою дослідників залишається українська поезія кінця ХХ століття.

Актуальність проблематики статті зумовлюється необхідністю монографічного опису комічного в українській по-
езії другої половини ХХ століття; потребою виявити мовні засоби вираження комічного, схарактеризувати їх у контексті 
індивідуальних стилів.

Метою статті є виявлення та дослідження індивідуально-авторських видозмін фразеологічних одиниць як засобу 
творення комічного в українській поезії кінця ХХ ст.

Об’єкт дослідження – мова української поезії кінця ХХ століття.
Наукова новизна полягає в тому, що вперше в українському мовознавстві на лінгвістичному рівні досліджено явище 

комічного в українській поезії кінця ХХ ст., визначено і схарактеризовано індивідуально-авторські видозміни фразеоло-
гізмів як засіб його творення.

При аналізі фразеологічних одиниць як дієвого засобу творення комічного важливим є врахування того, що в одних 
фразеологізмах гумористичний елемент міститься в самому їх значенні, а в інших виникає як результат різноманітних 
структурних та семантичних трансформацій аналізованих одиниць чи вміщення їх у специфічні контексти.

Поети звертаються до видозмін фразеологізмів для реалізації певних стилістичних настанов. Різного роду трансфор-
мації дають змогу поновити більш чи менш стертий унаслідок багаторазового вживання фразеологічний образ. Нова 
форма сполуки сприяє зростанню експресії.

Трансформовані фразологічні одиниці в поетичних творах аналізованого періоду використовуються з метою увираз-
нення, посилення гумористичного значення фразеологічних одиниць або ж на основі наявного мовного вислову створення 
модифікованого образу із гумористичним значенням.

У мовознавстві використовуються такі терміни на позначення прийомів перетворення фразеологічних одиниць: ви-
дозміна, модифікація, трансформація, деформація, авторські перетворення, оказіональні перетворення, контекстуальна 
транспозиція, актуалізація та ін. 
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Існують різні класифікації авторських перетворень фразеологічних одиниць. Найбільш послідовною вважається кла-
сифікація трансформації фразеологічних одиниць В. Білоноженко та І. Гнатюк. Під трансформаціями вони розуміють 
цілеспрямовані зміни, що стосуються як семантики, так і структури [1, с. 10]. Відповідно до характеру змін розрізнюють 
семантичні та структурно-семантичні трансформації. Термін «структурно-семантичні трансформації» з часом став загаль-
новживаним, оскільки структурні перетворення (трансформації) сталих сполук спричинюють і певні зміни їх значення.

У мові досліджуваної поезії для створення комічного ефекту письменники часто звертаються до синтаксичних при-
йомів реалізації експресії фразеологігчних одиниць. Серед цих прийомів превалює поширення компонентного складу 
сталих сполук, що супроводжується іншими прийомами.

Поширення фразеологізму як різновид структурно-семантичних трансформацій передбачає зміну його складу в бік 
збільшення кількості компонентів. Фразеологічга одиниця поширюється за рахунок уведення до її традиційної структури 
слів або словосполучень вільного вжитку, що конкретизують сталу сполуку, зближують із контекстом, у якому вона ви-
користана, або увиразнюють її образність.

У сучасному мовознавстві виділяють три види поширення компонентного складу фразеологізму: атрибутивне (по-
ширювач є означенням до іменного компонента), об’єктне та обставинне (поширювач є додатком чи обставиною, які 
залежать від дієслівного компонента). Сам поширювач може бути в препозиції, постпозиції чи інтерпозиції щодо фразео-
логізму. Інтерпозитивні поширення ще називають уклинюванням [2].

В. Білоноженко та І. Гнатюк зазначають, що, частіше поширюються оказіональними елементами ті фразеологічні одини-
ці, що у своїй структурі мають поєднання дієслова з іменником у непрямому відмінку, менш здатні до поширення прислівни-
кові та вигукові фразеологізми [1, с. 120–121]. Поширюватися може як один компонент фразеологічної одиниці, так і кілька.

Від поширення фразеологічних одиниць відрізняють розгорнуту метафору, яка створюється на основі довільного роз-
витку метафоричного образу, закладеного в стійкій сполуці. Здебільшого при цій структурно-семантичній трансформації 
фразеологічна одиниця вживається у своїй усталеній формі, хоча в окремих випадках межі фразеологічної одиниці мо-
жуть розширюватися, а її структура – зазнавати внутрішнього переоформлення. «Лінгвістичною особливістю цієї розгор-
нутої метафори є те, що поряд із традиційним фразеологізмом у художньому тексті кілька разів повторюються окремі його 
компоненти, які мають здатність набувати значення цілого фразеологізму» [1, с. 129]. У компонентах не актуалізується 
номінативне значення, а, навпаки, посилюється ступінь їх переосмислення у фразеологізмі, таким чином поглиблюється 
образ, що лежить в його основі.

У мові української поезії досліджуваного періоду неодноразово трапляється трансформації фразеологізму очей у Сір-
ка (Рябка, вовка) позичити – «втратити почуття сорому, власної гідності» [3, с. 662] – у зв’язку з мотивами утвердження 
моральних цінностей. Розширення його структури відбувається за рахунок уведення означення чесні (очі), що є антоніміч-
ним семантиці фразеологізму і в той же час посилює негативну оцінку висловлення, надаючи йому сатиричного звучання: 
«Ґвалтують пісню / Хай! Не горді… / В сірка позичим чесних віч?!» [1, с. 51]. 

Ступінь вияву негативної оцінки може посилюватися для належної характеристики ліричного суб’єкта, як-от: «Чом у 
дядька Панька очі – ніби й не очі. / Кажуть: буцім позичив у старого Сірка. / Додають із підтекстом: А мо’ в сіроманця» 
[8, с. 12]. Автор своєрідно трансформує сталий вислів, зіставляючи образи Сірка та сіроманця, тим самим посилюючи не-
гативну характеристику, переходячи від насмішкуватого, глузливого до злого, нищівного сміху. Як видно з наведених кон-
текстів, атрибутивний поширювач додається до різних компонентів фразеологічних одиниць (старого Сірка, чесних віч).

Типовими для функціонування фразеологізму очей у Сірка позичати є контексти, пов’язані з реалізацією настанови 
на поблажливе, насмішкувате ставлення до певного явища. Звичайно, у відповідних контекстах цей сталий вислів може 
змінювати семантико-стилістичний ореол, зазнавати увиразнення негативної оцінки, наприклад: «Судочинство жадає 
подробиць? Осьо вам / не гірша з-поміж інших і позичена не в Сірка. / На доказ того, що не тільки-но в царині слова / 
побутує підміна змісту чи непрямий сурогат» [3, с. 111].

Прикметним для аналізованого матеріалу є поширення ФО такими художніми означеннями, що узгоджуються своїми 
семантичними властивостями зі сполукою, до складу якої вони входять. Функція такого поширювача полягає у відновленні 
стертої образності та експресивності відомих фразеологізмів. У цьому зв’язку звернімо увагу на інший фразеологізм – со-
баче життя, структура якого поширюється означенням чорнопудельний: «він [Іван – О. Ш.] був моїм чорнохідним Вієм / 
Мефістофелем із чорнопудельним життям собачим» [10, с. 80]. Художнє означення витримано в тематичному руслі цієї 
сталої сполуки. Поетеса ніби конкретизує ним атрибутивний компонент фразеологізму собаче, у той же час пом’якшує його 
знижену, із згрубілим відтінком семантику, оскільки пудель характеризується як незлобний хатній собака.

У контексті: «Щоб, сатанинське крісло осідлавши, / З’явився знову чорний пуп землі / І гнав людей, – як це бувало 
завше, – / Туди, де смерть прислужує імлі?» [13 с. 41] – фразеологізм пуп землі, зберігаючи своє загальномовне іронічне 
забарвлення, відновлює експресію за рахунок оцінного епітета чорний, в якому водночас актуалізується і колірна семан-
тика, і символічна (‘злий, ворожий’).

Необхідний стилістичний ефект може досягатися поширенням компонентного складу фразеологічної одиниці й замі-
ною одного з її елементів на синонімічний, що є більш експресивним: «Мовить якесь чортийогобатька / звідкілязнащо: / 
– Поклін-бо не щирий доста – / ушпарте добрячого хльосту!» [4, с.368] (пор. дати (всипати, задати) хльосту [3, с. 213]).

В одному з контекстів набуває трансформації фразеологізм (бути, стати) п’ятим колесом до воза [ФСУМ, с. 385] за ра-
хунок його поширення означенням (вашого) і заміною дієслівного компонента лексемою іншого тематичного плану (покоти-
тися), ніж у звороті, що в той же час логічно вмотивована іменником колесо: «Хай булави дохопиться проноза. / А я покочусь 
по оцій землі – / п’ятим колесом вашого воза, / десятою водою на киселі» [5, с. 32]. Стилістичні функції поширювача ком-
понентного складу фразеологізму можуть зумовлюватися не тільки його загальномовним значенням, а й лінгвокультурним 
змістом. Як приклад можна навести архетипне за походженням і символічне за змістом означення ваш, яке в системі коорди-
нат народної культури належить до другого члена опозиції свій – чужий. Таким чином передається гірка іронія в оцінці своєї 
ролі в історії України гетьманом Б. Хмельницьким в історичному романі Л. Костенко «Берестечко». Експресія висловлення 
посилюється уведенням фразеологізму десята вода на киселі – ірон. «дуже далека рідня» [3, с. 141], який теж зазнає певних 
семантичних змін, набуваючи в поєднанні з попереднім зворотом додаткового значення «бути, стати ніким, непотрібним».

Досить виразним щодо передання іронічного настрою є зміни сталих сполук за рахунок уведення об’єктних поширю-
вачів. Напр.: «І серце він обсотує твоє, / неначе та гадюка сороката, / І кров за послугу із тебе п’є!» [12 т. ІІ, с. 27]; «За-
блуки ласі на чуже / Під крильцем молота і плуга. / Природно, що святкує вже / Не голуб-дух, а крук лише, / Не трудів-
ник, а волоцюга. / Сплодили ж покручів вони. / Христопродавців – до стіни!» [2, с. 166]. В останньому прикладі трагічність 
ситуації підсилюється додаванням до фразеологізму під крилом (крильцями) («під опікою, під захистом кого-небудь») [3, 
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с. 397] об’єктних поширювачів молота і плуга, які в дещо зміненому вигляді виступають символом колишньої соціаліс-
тичної країни (пор. серп і молот), що в цьому контексті реалізує позамовну інформацію.

Іронічна семантика створюється додаванням до фразеологічної одиниці лексеми олені, що входить до однієї тематич-
ної групи зі словом телята: «Туди, де і не пас Макар / Телят чи оленів... Марш-марш!» [2, с. 26]. Створений словообраз 
є безпосередньою вказівкою на те, що за радянських часів «інакодумців» примусово поселяли на півночі.

Іронія може виникати внаслідок зіткнення семантики введених елементів, зокрема обставин способу дії, із семанти-
кою фразеологізмів: «І взялася чесная громада / Щиро й нелукаво... / за чуби»; «А вони як стали біля яру – / Схоже, що 
стоятимуть віки, / Один одного вхопивши яро, / Міцно, як брати... / за петельки» [11, с. 39]. Б. Олійник посилює ефект 
«неочікуваності» паузами, які позначаються трьома крапками. Використання фразеологізму породжує енантіосемічне пе-
реосмислення епітетної сполуки чесная громада.

Структурно-семантичні зміни є стилістично виразними, якщо стійка сполука контрастує зі своїм найближчим контек-
стом, як-от: «Світ творити – ницим і уклінним, / на колінах тішитись життям. / Яма крокодиляча і велья / і полледро, 
і твої кати, / і безобрійна нічна пустеля / навіженства, болю й самоти» [14, с. 63]. У цьому прикладі фразеологізм ста-
вати на коліна – «покорятися» [3, с. 856] доповнює синонімічний ряд лексем ниці – убогі, у той же час сам зазнає зміни 
компонентів і поширення складу. У результаті трансформації з’являється семантика «радіти життю, підкоряючись». Та-
ким чином В. Стус сатирично зображує життя-існування.

Носіями гіркої іронії стають образи, в основі яких лежить фразеологізм содом і гоморра, що зазнає трансформації в по-
езії Л. Костенко, Т. Мельничука. Напр.: «Мікро-Содом, зашторена Гоморра, / просніться, люди, чуєте, біда!» [7, с. 27]; 
«Перехрестилась і заплакала. / І тихо вийшла із собору. / Ішла на прощу, а потрапила / чи то в Содом, чи то в Гоморру» [6, 
с. 103]; «калину п’ють – під ноги ллють / рубінові сердечка / сонця крик / чи то содом / чи то утома, / а куля з цівки висува 
язик: / – ой здрасці (весело!) / ви вдома?» [9, с. 49]. У наведених контекстах маємо дистантне розташування компонентів 
сталої сполуки. У першому випадку важливим є не тільки розширення структури фразеологізму метафоризуючими елемен-
тами, а й актуалізація його первісної основи, оскільки компоненти Содом і Гоморра подаються з великої літери як назви 
міст. Т. Мельничук у трансформованому фразеологізмі «чи то содом чи то утома» здійснює несподівану заміну другого 
компонента «гоморра» лексемою утома, що певною мірою контрастує зі значенням цієї сталої сполуки – «велике безладдя, 
метушня, шум» [3, с. 842]. Іронічний ефект поглиблюється подальшим контекстом, який дозволяє зрозуміти образну думку 
автора про те, що в цьому «великому безладі» суспільство, точніше українська нація, знаходиться «вдома» і в той же час все 
одно є незахищеною: у будь-який момент може бути страчена. Вставлена конструкція (весело!) надає глузливого відтінку.

Іронією сповнено рядки, в яких відбивається сприйняття довкілля маленькою ліричною героїнею – майбутньою поете-
сою: «А потім в паркані хтось виламав штахету, / ліхтариками груш вчарований між віт. / В ту дірку в паркані відкрився 
світ поету – великий і складний, і незбагненний світ. / Прорубане вікно – з укропу у Європу. / В Європі вже був млин, 
двигучий, паровий» [7, с. 111]. Іронія виникає на підставі контрасту між образами великого, масштабного (світ) і малень-
кого явища (дірка в паркані), причому побутового, зниженого. У цьому ж настроєвому ключі витримано трансформовану 
сполуку, в якій протиставляється побутова реалія – город, представлений лексемою того ж тематичного плану укріп, – і 
таке масштабне поняття, як Європа.

Іронічного забарвлення набуває прислів’я м’яко стелить, твердо спати в такому контексті: «Така хрустка, така 
гучна уся моя кімната. Так м’яко встелена вона, лиш надто мулько спати. Шість з половиною – в один, чотири кроки 
– в другий. Блукаю нею, вражий син, неначе кінь муругий» [14, с. 110], – оскільки автор зображує тюремну камеру, пере-
осмислюючи перший компонент сталого вислову. Іронічність підтримується подальшою образністю контексту. В. Стус, 
зокрема, використовує пряме і переносне значення фразеологізму вражий син, що взагалі функціонує як лайливий для 
вираження незадоволення, обурення ким-небудь [3, с. 805], а також створює на основі оксиморону перифраз папір, мій 
зловорожий друг. Отже, іронічна тональність є визначальною для всього вірша. Наведений на початку словообраз вико-
ристовується для обрамлення поезії: «Така хруска, така гучна уся моя кімната, скрипить, як скрипочка, вона, та ні з ким 
танцювати» [14, с. 111]. У цьому випадку іронічність вносить авторське порівняння скрипить, як скрипочка в поєднанні 
з подальшим запереченням, що по суті й «викриває» подвійний смисл висловленого.

Поширення складу фразеологічної одиниці активно використовується для створення різних відтінків сміху. Атрибу-
тивний поширювач, витриманий в семантичному ключі сталої сполуки або тематичному плані вірша, додається для уви-
разнення негативної семантики фразеологічної одиниці. Для досягнення комічного поширення фразеологічної одиниці 
може поєднуватися з лексичною заміною певного компонента та ампліфікацією сталих сполук. Лексеми, що додаються, 
можуть бути несумісними із семантикою фразеологічної одиниці.
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ПАРАМЕТРАЗИЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСУ ТЕКСТІВ БІАТЛОНУ  
СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті йдеться про особливості параметризації електронного корпусу текстів біатлонної тематики та 
можливості його практичного використання. Автори дають характеристику основним напрацюванням корпусної 
лінгвістики у створенні спеціалізованих корпусів текстів. Виводиться набір параметрів для створеного корпусу 
текстів біатлону: широта, глибина, пропорційність, часовий вимір та об’єм. Стаття є апробацією студентського 
наукового дослідження, проведеного у науково-практичній лабораторії LEXILAB, що у Національному університеті 
«Острозька академія», і є частиною проекту створення корпусу текстів наукового мовлення.

Ключові слова: корпусна лінгвістика, корпус текстів, параметризація, біатлон.

paraMetriZatiONal characteriSticS Of the BiathlON text cOrpuS Of the eNgliSh laN-
guage

The article deals with the parameterization characteristics of electronic text corpora on biathlon and the possibilities 
of its practical use. The lack of specialized dictionaries or glossaries of sports in general, biathlon in particular, caused the 
interest in creating the terminology survey in this sphere. One of the modern trends in the sphere of term studies is corpus-
based. The authors summarize the basic developments of corpus linguistics in the creation of specialized text corpora. Having 
analyzed some types of specialized corpora, the coprus of biathlon texts was created. A set of parameters for the prepared 
corpus is as follows: width, depth, proportionality, time dimension, and volume. The article serves the approbation of the 
student research conducted in the scientific laboratory LEXILAB, which is functioning at the National University of «Ostroh 
Academy», and is the part of the project aimed at creating the text corpora of scientific language.

Key words: corpus linguistics, text corpus, parametrization, biathlon.

ПАРАМЕТРИЗИЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА ТЕКСТОВ БИАТЛОНА СОВРЕМЕННОГО 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В статье говорится об особенностях параметризации электронного корпуса текстов биатлонной тематики и 
возможности его практического использования. Авторы дают характеристику основным наработкам корпусной лин-
гвистики в создании специализированных корпусов текстов. Выводится набор параметров для созданного корпуса 
текстов биатлона: широта, глубина, пропорциональность, временное измерение и объем. Статья является апроба-
цией студенческого научного исследования, проведенного в научно-практической лаборатории LEXILAB в Националь-
ном университете «Острожская академия» и является частью проекта создания корпуса текстов научной речи.

Ключевые слова: корпусная лингвистика, корпус текстов, параметризация, биатлон.

Сьогодні спостерігається тенденція посилення інтересу до сфери спорту в цілому та до біатлону зокрема, що пе-
редусім пов’язано із регулярним проведенням чемпіонатів та кубків світу з цього виду спорту, зимових Олімпійських 
ігор, інших змагань. Для ефективнішого розв’язання лінгвістичних завдань науковці все частіше звертаються до сучасних 
технологій, що в свою чергу докорінно змінює технологію дослідницької праці та відкриває перед лінгвістами нові мож-
ливості у вивченні функціонування мови, як всеохоплюючої системи людської взаємодії. Оскільки на сучасному етапі 
розвитку суспільства робота з комп’ютером становить один з різновидів комунікації, то лінгвістам відведено особливе 
місце в створенні нових засобів опрацювання інформації та її систематизації.

Недостатній рівень дослідження електронних корпусів текстів, упереджене ставлення багатьох мовознавців до мож-
ливості їх практичного використання у різних галузях та науках, обмеження сфери застосування корпусів текстів при 
розв’язанні окремих прикладних завдань, а також відсутність базових навичок користування корпусами у переважної 
частини лінгвістів зумовлюють актуальність та доцільність наукового дослідження на цю тему.

Метою дослідження є ознайомлення з основними напрацюваннями корпусної лінгвістики, вивчення характерних 
ознак електронних корпусів, а також створення власного спеціалізованого корпусу текстів біатлону. Об’єкт дослідження: 
письмові англомовні тексти біатлонної тематики як особлива складова терміносистеми спорту. Предмет дослідження: 
корпусні технології представлення мовної системи.

Лексика біатлону становить значний пласт спортивної термінології у зв’язку з популяризацією цього виду спорту. 
Терміносистема спорту є однією з найбільш активних і мобільних у своєму формуванні, розвитку й поширенні у про-
фесійних та позапрофесійних сферах комунікації. Кожен вид спорту має власну систему термінологічних найменувань, 
професійну лексику й жаргон, що й зумовлює необхідність і актуальність їх всебічного вивчення, лінгвістичного аналізу 
та лексикографічного кодифікування термінології спорту. Дослідженню спортивної термінології присвятили свої наукові 
розвідки такі українські вчені: І. Янків, В. Осінчук, Л. Бардіна, Н. Назаренко, О. Боровська, Н. Юрко, О. Матвіяс та ін. 
Серед іноземних науковців термінологію спорту досліджували А. Рилов, З. Буляж, Є. Птушкіна, Ф. Суслов, Д. Тишлер,  
І. Юрковський, Р. Попов, У. Свінкс, А. Рум та ін. Однак, незначна кількість словників та глосаріїв, що спеціалізуються на 
термінології біатлону засвідчує недостатній рівень опрацювання цієї терміносистеми.

Наприкінці минулого століття в мовознавчих дослідних методиках сформувався новий підхід до відбору та організації 
мовного матеріалу для подальшого його вивчення, опрацювання, опису та аналізу. Цей підхід отримав назву корпусний, 
що походить від назви об’єкту, в який організовано фактичний матеріал – корпус текстів. Поняття «корпус» у лінгвіс-
тиці означає «електронний вигляд системно організованої та програмно обробленої вибірки текстів, що представляють 
всі історичні й географічні варіанти та форми існування довільної мови». У науці використовується для різноманітних 
мовознавчих досліджень і програмних застосувань [1]. На думку лінгвіста Захарова В., корпус текстів – це значний за 
обсягом, представлений в електронному вигляді, уніфікований, структурований, розмічений, філологічно компетентний 
масив мовних даних, створений для вирішення конкретних лінгвістичних завдань [3, с. 3].

Завдяки комп’ютерним технологіям відкрилися нові технічні можливості для обробки, збереження і відбору лінгвіс-
тичних даних. Це значно сприяло виникненню та розвитку нової галузі мовознавчих досліджень: корпусної лінгвістики. 
Актуальність та важливість цієї науки постійно зростає у зв’язку з величезною кількістю інформаційних потоків і про-
блемою автоматичного опрацювання лінгвістичних даних. Як стверджує білоруський мовознавець Ричкова Л., матеріал 
корпусу дозволяє не лише оптимізувати і об’єктивізувати лінгвістичні дослідження, але і по-новому окреслити багато 
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традиційних лінгвістичних понять [6, с. 185]. Таким чином, корпусні дослідження, ключовим елементом яких є реальний 
мовний матеріал, а не мовна інтуїція, зводять до мінімуму суб’єктивізм дослідника і допомагають здійснювати макси-
мально об’єктивний аналіз мовного матеріалу.

Корпусна лінгвістика як галузь прикладного мовознавства займається визначенням загальних принципів побудови, 
обробки та експлуатації даних лінгвістичних корпусів (корпусів текстів) із використанням сучасних комп’ютерних техно-
логій, розробленням методики збору реальних мовних явищ – писемних та усних текстів, а також способів їх збереження 
та аналізу [3, с. 3]. Варто зауважити, що етапі становлення корпусної лінгвістики корпуси укладалися на папері. Такі 
перші доелектронні корпуси були конкордансами, тобто алфавітними списками всіх ужитих у певному тексті слів разом 
із контекстуальним оточенням. Укладання цих паперових корпусів-конкордансів займало багато часу і зусиль та вимагало 
напруженого аналізу, який здійснювався вручну. Тим не менше, доелектронні корпуси, як початковий етап розвитку су-
часних корпусів, відіграли значну роль в таких лінгвістичних проектах, як укладання конкордансів Біблії й літературних 
творів, а також написання граматик і словників [8, с. 1]. Завдяки активному розвитку комп’ютерних технологій у США, 
саме тут було створено перший комп’ютеризований корпус, що став прикладом для наслідування для багатьох лінгвістів 
по всьому світу. У Браунівському університеті Нельсон Френсіс та Генрі Кучера розпочали укладання одномільйонного 
корпусу, який було названо за місцем його створення Браунівським корпусом (the Brown Corpus) [2, с. 37–40].

Що ж включає в себе поняття «корпус текстів»? «Корпус – це певне зібрання текстів, в основі яких лежить логічний 
задум, логічна ідея, що об’єднує ці тексти. Логічна ідея втілюється в правилах організації текстів в корпус, алгоритмі і 
програмі аналізу корпусу текстів та в пов’язаних з цим ідеологією та методологією. Корпус є четвертою фактурою мов-
лення (тексти на машинному носії)» [5]. Лаконічнішу дефініцію знаходимо у Меєра Ч.: «Корпус – це організована певним 
чином словесна єдність, елементами якої є цілі тексти чи спеціальним чином відібрані уривки з текстів, що доступні для 
лінгвістичного аналізу» [9, с. 36]. МакЕнері Т. та Вілсон Е. констатують, що корпус, як правило, складається з вибірок, що 
«максимально репрезентують досліджувану область/сферу» [7, с. 24]. Отже, можна стверджувати, що корпус – це змен-
шена модель мови чи підмови, створена з метою вирішення конкретних лінгвістичних завдань. 

Зараз існує чимало класифікацій текстових корпусів, а оскільки у нашому дослідженні ми займалися розробкою саме 
спеціалізованого корпусу, то цей різновид корпусів заслуговує особливої уваги. Спеціалізований корпус – це жанрово чи 
галузево специфічний корпус, що має за мету відобразити певну підмову. Такі текстові корпуси створюються для вирі-
шення конкретних лінгвістичних задач і протиставляються національним корпусам. Сьогодні спостерігається підвищений 
інтерес до створення та використання спеціалізованих корпусів в освітній та професійних сферах. Наприклад, the Corpus 
of Professional Spoken American English (CPSA) складається з транскриптів комунікативних ситуацій з академічної та 
політичної професійних галузей. The Michigan Corpus of Academic Spoken English (MICASE) містить біля 1,7 млн. слово-
вживань (близько 200 годин записів) сучасного усного університетського мовлення, що було записано в Мічиганському 
університеті [2, с. 66-69].

Спеціалізовані корпуси мають особливий тип – це так звані корпуси учнівського мовлення або учнівські корпуси 
(learner corpora), які укладаються з усних і/або писемних текстів, спродукованих особами, що вивчають мову як іноземну. 
Тут англійський термін learner перекладається лексемою «учнівський», похідною від іменника учень зі значенням «той, 
хто вчиться, вивчає щось», тобто під цим прикметником слід розуміти людину, яка навчається, незалежно від віку. Такі 
корпуси почали створюватися ще в кінці 80-х на початку 90-х років ХХ століття. 

Після з’ясування значення терміна «корпус» виникає питання: чим же характеризується корпусно-базований підхід до 
вивчення мови? Для корпусно-базованих досліджень властиві високий рівень точності та надійності зберігання великих 
обсягів мовної інформації. Ричкова Л. вирізняє таку низку властивостей корпусного аналізу: 

1) емпіричний підхід до аналізу мовних даних (досліджуються реальні моделі мовної реалізації у природних текстах); 
2) використання великих за обсягом, структурованих колекцій природних текстів (корпусів) як основи для аналізу; 
3) широке залучення комп’ютерних технологій для дослідження лінгвального матеріалу; 
4) застосування квалітативних і квантитативних аналітичних методик [6, с.185].
Як же відбувалося корпусно-базоване дослідження терміносистеми біатлону сучасної англійської мови? Для здій-

снення загального аналізу лексики біатлону, нами було відібрано тексти загальним обсягом близько 10 тисяч лексичних 
одиниць. Такий невеликий у порівнянні з іншими корпусами обсяг дає можливість зробити певні висновки на основі 
наявної інформації, а також передбачає можливість подальшого глибокого аналізу. У ході дослідження виникла необхід-
ність параметризації корпусу. Під цим терміном розуміємо його побудову за визначеним набором параметрів, таких як 
наприклад: 1) широта (охоплення максимальної кількості типів текстів першого рівня); 2) глибина (виокремлення підка-
тегорій на нижчих рівнях); 3) пропорційність (заповнення окремих «клітинок» текстами, дібраними в певній пропорції); 
4) часовий вимір [4, с. 76].

Підбираючи тексти для корпусу, ми послуговувалися досить поширеним різновидом методу випадкової вибірки – 
стратифікованою випадковою вибіркою, щоб більш-менш рівномірно охопити різноманітні за стилем та жанром пласти 
інформації. Більше того, підбір текстів необхідної тематики здійснювався з метою об’єктивної і всебічної оцінки доступ-
них лінгвістичних даних Усі джерела є англомовними, за винятком англо-російського глосарію спортивної термінології 
зимових видів спорту. До прикладу, до вибірки увійшли тексти, які належать до наукової, довідкової, навчальної літера-
тури та публіцистики. За жанрами текстів можна умовно виділити наукові статті, глосарій, енциклопедію, науково-по-
пулярні статті та підручник. Ці дані подані нижче (див. Табл. 1). Перша група під назвою наукова література становить 
24.2% (2501 слово) від усієї сукупності матеріалу, друга – довідкова література вміщує найбільшу кількість термінів, а 
саме – 31.3% (3231 слово). Третя група (публіцистика) становить 30% (3093 слова), і остання група цієї класифікації має 
назву навчальна література і містить 14.4% (1485 слів) інформації. Саме жанрове різноманіття, на противагу однобокій 
систематизації, забезпечує репрезентативність добору текстів, що є однією з найважливіших ознак корпусів.

Таблиця 1 
Класифікація текстів за типом та жанром

Тип тексту Жанр тексту Назва тексту Кількість 
слів

Наукова література Наукова стаття
SCIENCE_ARTICLE_1 1490

SCIENCE_ARTICLE_2 510
SCIENCE_ARTICLE_3 501



368 Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

Довідкова література
Глосарій REFERENCE_GLOSSARY_1 1882

Енциклопедія REFERENCE_ENCYCLOPAEDIA_1 1349

Публіцистика Науково-популярна стаття
PUBLICISTICS_ARTICLE_1 1661

PUBLICISTICS_ARTICLE_2 1432

Навчальна література Підручник EDUCATION_HANDBOOK_1 1485

Аналізуючи вищезазначені дані, варто вказати, що їхнім головним критерієм є репрезентативність і збалансованість 
текстів. Тобто, для кожної підгрупи підбиралися приблизно однакові за обсягом тексти, а також уривки з рівномірною 
кількістю слів. Після цього, назви текстів шифрувалися відповідно до їхнього типу. Наприклад, SCIENCE_ARTICLE_1 
(наукова стаття) для наукової літератури, REFERENCE_ENCYCLOPAEDIA_1 (енциклопедія) для довідкової літератури, 
EDUCATION_HANDBOOK_1 (підручник) для навчальної літератури і т.п. 

Наступним кроком стала розмітка або анотування самих текстів. Задля цього використовувалися теги, які у систе-
мах обробки інформації прийнято розуміти як ознаки даних. Під час розмітки текстів були використані такі теги: <на-
зва>, <автор>, <підзаголовок>, <текст>, <абзац>, <визначення> (дефініцію), <ключове слово> і <переклад> (<title>, 
<author>, <header>, <text>, <p>, <definition>, <headword> і <translation> відповідно). Анотування текстів здійснюва-
лося у документі Microsoft Word, де з допомогою вищезгаданих тегів можна з легкістю виокремити потрібні дані. Після 
завершення цієї операції, розмічений текст було перенесено у текстовий документа (формат txt) і завантажено у навчальну 
систему «Moodle» Національного університету «Острозька академія». Як бачимо, параметризація текстів біатлону є необ-
хідною умовою створення електронного корпусу цих текстів, адже у такий спосіб мовний матеріал набуває систематизо-
ваності, що завдяки можливості подальшого аналізу та опрацювання надає йому практичну цінність. Корпуси текстів в 
електронному вигляді – інноваційна можливість зробити навчальний процес більш наочним, а також суттєво полегшити 
наукові дослідження мовного матеріалу. Комп’ютерні технології породили відносно нове поняття «корпусного методу», 
що базується на здобутках однієї з галузей прикладної лінгвістики – корпусної лінгвістики.

Корпус текстів з біатлону може стати в нагоді не лише людям, зацікавленими у цій сфері, а й дослідникам мовних 
явищ, адже будь-який корпус текстів (параметризований відповідно до певних критеріїв) є прикладом ефективних на-
працювань у галузі корпусної та прикладної лінгвістики. Такий корпус може лягти в основу загального корпусу спор-
тивної тематики, як його структурний підрозділ або стати компонентом цілісного спеціалізованого корпусу текстів мови. 
Оскільки терміносистема біатлону на сучасному етапі є малодослідженою, цей корпус текстів стане надійним джерелом 
термінолексики цієї сфери. Завдяки цьому значно полегшиться процес написання підручників, довідників, енциклопедій, 
статей, подальших досліджень термінів біатлонного спорту. До того ж, створення подібних корпусів відкриває перспек-
тиву створення багатомовних корпусів, де тексти подаватимуться паралельно різними мовами, або створення поліваріант-
них корпусів, до яких входить кілька різних перекладів тексту на одну й ту ж саму мову. 

Отже, це дослідження дозволяє зробити висновок, що такі невід’ємні складові корпусу текстів як репрезентативність 
і збалансованість досягаються виключно методом зведення текстів до певних критеріїв, тобто параметризацією корпусу 
текстів. Тим не менше, можна з упевненістю сказати, що на практиці неможливо досягнути як ідеальної репрезентатив-
ності, так і абсолютної збалансованості. Корпусна лінгвістика – наука, за якою стоїть майбутнє мови, тому рівень дослі-
дження електронних корпусів текстів потребує подальшої наукової розробки і детальнішої систематизації задля можли-
вості їх практичного використання у різних галузях та науках.

Література: 
1. Демська-Кульчицька О. М. Що таке корпусно-базовані дослідження мови / О. М. Демська-Кульчицька. – Українська мова 

та література. – № 40, 2004. – С. 21–22.
2. Жуковська В. В. Вступ до корпусної лінгвістики: навчальний посібник / В. В. Жуковська. – Житомир : Вид-во ЖДУ  

ім. І. Франка, 2013. – 142 с. 
3. Захаров В. П. Корпусная лингвистика : Учебно-метод. пособие / В. П. Захаров – СПб., 2005. – 48 с.
4. Карпіловська Є. А. Вступ до комп’ютерної лінгвістики / Є. А. Карпіловська. – Донецьк, 2003.
5. Рыков В. В. Прагматически ориентированный корпус текстов // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные техноло-

гии: Труды Международной конференции «Диалог- 99». – М., 1999.
6.  Рычкова Л. В. Праблема састауных аб’ектау у корпусах славянскімоу і лінгвістьічных базах дадзеных / Л. В. Рычкова // 

Мовознауства. Література. Культуралогія. Фалькларыстыка. XIII Міжнародньї з’езд славыстау. Даклады беларускай дзлегацьіі. – 
Мінськ, 2003. – С. 184–195.

7. McEnery T. Wilson A. Corpus Linguistics An introduction / T. McEnery, A. Wilson. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 
2001. – 235 p.

8. Meyer Ch. F. Pre-electronic corpora / Ch. F. Meyer // Corpus Linguistics. An International Handbook. Edited by A. Lüdeling,  
M. Kytö. – 2008. – Volume 1. – P. 1–15.

9.  Meyer Ch. P. English Corpus Linguistics. An introduction / Ch. P. Meyer. – Cambridge University Press, 2004. – 168 p.

УДК811.161+811.11
В. О. Бобков,
Національний університет «Острозька академія», м. Острог

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНТЕКСТОЛОГІЧНОГО,  
ОПИСОВОГО ТА ВАРІАЦІЙНОГО МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ 

У статті зроблено огляд основних теоретичних засад контекстологічного, описового та варіаційного методів 
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MaiN theOretical MeaNS Of cONtextual, deScriptiVe aNd VariatiONal MethOdS, Which 
are uSed fOr the aNalySiNg Of phraSeOlOgical uNitS

The article deals with some main theoretical means of contextual, descriptive and variational methods, which are used for 
the analysing of phraseological units; the peculiarities of their usage are distinguished.

Key words: phraseological unit, phraseological methods, contextual method, descriptive method, variational method, the 
research of phraseological units. 

ГЛАВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНТЕКСТОЛОГИЧЕСКОГО, ОПИСАТЕЛЬНОГО И ВАРИА-
ЦИОННОГО МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИИ

В статье представлены главные теоретические основы контекстологического, описательного и вариационного 
методов исследования фразеологии, рассмотрены их особенности использования. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеологические методы, контекстологический метод, описа-
тельный метод, вариационный метод, исследование фразеологии. 

Питання методології дослідження фразеології є досить складним питанням сучасної лінгвістичної науки, оскільки 
це поняття тлумачиться по-різному. Методологія дослідження (гp. methodos – спосіб, метод і logos – наука, знання) – це 
система методологічних і методичних принципів та прийомів, які застосовуються для побудови наукового знання. Мето-
дологія ж дослідження ФО формує концепцію фразеологічної науки, тобто її основні теоретичні положення [13, с. 176]. 

Багато зарубіжних наукових шкіл не розмежовують методологію і методи дослідження фразеології. У вітчизняній 
науковій традиції методологію дослідження фразеології розглядають як учення про методи пізнання або систему науко-
вих принципів, на основі яких побудовано дослідження і здійснюється вибір сукупності пізнавальних засобів, методів і 
прийомів. При дослідженні фразеології крім загальних використовують специфічні методи і принципи, які становлять її 
теоретичні засади.

Актуальність обраної теми визначається тим, що ФО як найвиразніші емоційно-експресивні засоби мови перебува-
ють в центрі уваги багатьох вчених. Це зумовлено, передусім, спрямованістю мовознавчих досліджень останніх десяти-
літь на аналіз фразеологічних явищ у поєднанні з культурою, етносом, національною ментальністю, свідомістю, образним 
мисленням, духовно-практичною діяльністю людини, а також помітним пожвавленням інтересу мовознавців до законо-
мірностей функціонування ФО (М. Номис, Б. Грінченко, А. Коваль, Л. Коломієць, М. Демський, А. Івченко, В. Коптілов, 
Ф. Медведєв, В. Мокієнко, Л. Скрипник, Р. Зорівчак, М. Кочерган та ін.). 

Актуальність теми визначається також і тим, що методи дослідження фразеології співвідносяться з основними прин-
ципами сучасної філологічної науки, які спрямовані на функціональний підхід до дослідження мови і включають семан-
тичний, когнітивний, комунікативний і прагматичний опис мовних явищ. 

Метою нашої статті є огляд теоретичних засад контекстологічного, описового та варіаційного методів дослідження 
фразеології та вивчення особливостей їх застосування для опису специфіки ФО. 

Стаття передбачає вирішення таких завдань: проаналізувати науково-теоретичну літературу питання; виокремити 
підходи і принципи застосування контекстологічного, описового та варіаційного методів опису та дослідження ФО. Об-
рання методів дослідження фразеології стосується конкретних завдань і залежить як від мети, яку ставить перед собою 
дослідник, так і від розкриття суті даного фразеологічного явища. 

Огляд науково-теоретичної літератури питання, яка присвячена методам дослідження ФО, виявив що фразеологія як 
розділ мовознавства взяла за основу основні мовознавчі методи і розробила власне фразеологічні методи та прийоми [3,  
с. 299]. В основі фразеологічних методів та прийомів лежить принцип виокремлення ФО, ступінь семантичної єдності 
компонентів-складників ФО, методи класифікації ФО та організації ФО, мотивованість значення ФО, а також такі прин-
ципи фразеографії як особливості нотування та опису ФО у лексикографічних джерелах і фразеологічних словниках. 

Що ж таке метод? У словнику Д. Ганич, І. Олійник «Словник лінгвістичних термінів» [13, с. 175] метод визначається 
як система прийомів, які застосовуються для вивчення фразеологічних явищ і закономірностей природи, суспільства і 
мислення. В свою чергу О. Ахманова зазначає, що метод – це шлях та спосіб досягнення певних результатів у пізнанні і 
практиці, тобто це спосіб організації теоретичного і практичного освоєння дійсності [3, с. 207]. 

Вітчизняна фразеологічна школа пропонує низку методів фразеологічного опису мови, спираючись на давні мовоз-
навчі традиції. У науково-теоретичній літературі питання виокремлюють близько десяти основних методів дослідження 
фразеології, деякі з них виявляють надзвичайну подібність у принципах застосування. В основному методи дослідження 
фразеології можна згрупувати щодо вузького (Л. Авксентьєв, Н. Амосова, В. Жуков, В. Мокієнко, В. Телія, О. Бабкін, та 
ін.) або широкого (Л. Булаховський, М. Шанський, Л. Ройзензон, І. Чернишова, В. Архангельський, Л. Скрипник, та ін.) 
підхіду до розуміння обсягу фразеології. 

Методи, що передбачають вузьке розуміння фразеології, – це метод семантичної ідентифікації, контекстологічний 
метод, метод аплікації, метод оточення та ін. Методи, що стосуються широкого розуміння фразеології, – це варіаційний 
метод, метод фразеологічної ідентифікації, комплексний метод та ін. Прихильники вузького і широкого розуміння фра-
зеології мають різний підхід до методів дослідження, які власне залежать від визначення обсягу фразеологічного складу 
мови. 

У сучасній теорії фразеології виділяють такі основні методи дослідження ФО для впорядкування фразеологічного ма-
теріалу: контекстологічний метод, метод фразеологічного опису, варіаційний метод вивчення ФО, комплекативний метод 
дослідження фразеології, метод фразеологічної ідентифікації, метод аплікації (як різновид методу ідентифікації), метод 
компонентного аналізу, метод кореляції мовних і позамовних чинників, метод етимологічного аналізу або лінгвокраїноз-
навчий коментар фразеологічного значення, метод лексикографічного аналізу. При вивченні фразеології застосовуються 
також статистичні методи – це метод кількісного аналізу ФО. Деякі з зазначених методів набули широкого визнання і, від-
повідно, застосування, інші – залишаються поза увагою фразеологів, ще інші знаходяться на етапі розвитку. Основними 
принципами, які лягли в основу методів вивчення фразеології, є особливості функціонування ФО у реченні, контекстуаль-
на взаємодія слів-компонентів ФО та врахування специфіки мови.

Окремо розроблено методи стилістичного дослідження фразеології, коли зупиняються на семантичному, тематичному 
і структурному методах (В. Виноградов, О. Бабкін, І. Білодід, І. Чередниченко Г. Їжакевич, та ін.). 

Тож переходимо до огляду обраних для аналізу методів. Контекстологічний метод вивчення фразеології (або ме-
тод найближчого контекстуального оточення) дозволяє залучити до сфери фразеології словосполучення, які утворюють 
постійний контекст (напр. термінологічні словосполучення, ідіоми, фраземи), тому що слова у таких стійких словосполу-
ченнях не виражають тієї ознаки, яку вони виражають у змінному контексті, вони є повністю або частково переосмислені. 
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Контекстологічний метод вивчення фразеології вперше у вітчизняному мовознавстві розробила і опрацювала Н. Амо-
сова (друга половина ХХ ст., 80-ті роки) [с.8 Амосова Н.]. Дослідження ФО цим методом, на її думку, забезпечує мак-
симальну об’єктивність, тому що звільняє від одностороннього, психологічного, логістичного або стилістичного тракту-
вання ФО, які є одиницями постійного мінімально контексту з незмінним лексичним складом, в якому вони реалізуються 
[Амосова, с. 28–30]. Н. Амосова пропонує максимально лімітувати варіантні компоненти ФО і вважає, що фразеологію 
слід вивчати у синхронному плані. Суть контекстологічного методу Н. Амосової у визначенні найближчого контекстного 
оточення ФО, в якому дана ФО реалізується семантично. 

У теорії контекстологічного методу дослідження детально розроблено три основні принципи – аналіз взаємодії слів-
компонентів ФО у контексті, специфіка організації ФО досліджуваної мови та функціональний аспект дослідження ФО у 
реченні [1, с. 8]. Найближче контекстне оточення ФО також є основним при семантичній класифікації. 

І, оскільки, власне контекст Н. Амосова вважає основною ознакою ФО, то вирізняє два види контексту – постійний і 
змінний. При чому, постійний контекст – це фіксоваване словосполучення з максимально обмеженою кількістю варіант-
них компонентів; у змінному контексті словосполучення характеризується варіантними компонентами, які не порушують 
семантичної цілісності висловлювання. Але контекстологічний метод Н.Амосової не дозволяє однозначно відмежувати 
ФО від словосполучень вільного вживання, тому за цим методом до фразеології зараховують також термінологічні вирази 
[1, с. 68].

Наближеним до контекстологічного методу вважають метод оточення, за допомогою якого структуру ФО визнають 
як систему зв’язків між словосполученням та елементами контекстного оточення, тому що контекст є важливою умовою 
реалізації значення ФО і має безпосередній вплив на функціонування ФО. Метод оточення розробив і запровадив М. Та-
гієв. У своїй теорії він зазначав, що найближчий контекст разом з ФО називається конфігурацією, і що конфігурація – це 
конструкція, яка утворена на основі власне структурного зв’язку між ФО і семантично зв’язаною з нею мовною одиницею. 
Конфігурація складається з самої ФО, тобто ядра, і її найближчого оточення, тобто контексту. 

Теорія фразеологічного оточення, опрацьована М. Тагієвим, має свої особливі риси. Від теорії контекстологічного до-
слідження фразеології вона відрізняється тим, що в ній не акцентується увага на постійному контекстуальному оточенні 
і тому питання фразеологічності  М. Тагієв намагається розв’язати на основі принципу мовного оточення, яке стосуєть-
ся всього словосполучення [4, с. 88]. Застосовуючи теорію оточення, перш за все аналізуються зовнішні і структурно 
обов’язкові компоненти, які дають характеристику для всієї ФО, а не окремим її складникам.

Що особливо важливо, метод оточення приміняють для виявлення двох видів зв’язків між словами: 1) валентних 
відношень слів, що виступають як компоненти ФО; і 2) зв’язку між словами, який не поширюється на компоненти слово-
сполучення, а належить усьому словосполученню, яке, в свою чергу, може вільно вступати у зв’язки з іншими словами у 
реченні. 

Цей метод застосовують, щоб відокремити фразеологізми від не фразеологізмів і початково він був запропонований 
для дієслівних ФО, але його застосовують до всіх типів ФО. Метод оточення М. Тагієва передбачає вузьке розуміння об-
сягу фразеології і не дозволяє залучити крилаті вислови, приказки, прислів’я, термінологічні сполучення, тому що вони 
не мають постійного контекстуального оточення. Цей метод не позбавлений деяких недоліків. Застосовуючи метод ото-
чення, не завжди можна відмежувати ФО від словосполучення вільного вжитку. Як вказують М. Копиленко, З. Попова,  
метод оточення дозволяє виявити усі словосполучення, але не дає їх чіткої диференціації [7, с. 251]. 

Одним із поширених мовознавчих методів дослідження фразеології є також метод фразеологічного опису, або як 
ще його називають описовий метод, який застосовують для виділення не якогось одного, а різних типів фразеологізмів. 
Метод фразеологічного опису є надзвичайно важливим, тому що для його застосування використовують такі прийоми 
як інтерпретацію, узагальнення, спостереження; прийом класифікації різних типів ФО; прийом суцільної вибірки для 
інвентаризації та зібрання фактологічного матеріалу, почерпнутого з різних лексикографічних, фразеографічних, паре-
міологічних джерел, збірок крилатих висловів та публіцистичних видань, творів сучасної художньої літератури та Ін-
тернет джерел; прийом систематизації і укладання картотеки зібраного фактологічного матеріалу; прийом статистичної 
обробки фактологічного матеріалу, відсоткові і кількісні дані для узагальнення результатів проведеного аналізу; прийом 
зіставного аналізу ФО для тлумачення і опису особливостей, властивостей, характеристик та ознак ФО; на основі явища 
протилежност і подібності прийом опозиційності для виокремлення парадигматичних груп ФО, фразеологічних синоні-
мічних/ антонімічних пар, слів вільного вжитку і груп семантичної близькості фразеологізмів; прийом узагальнення ознак 
фразеологічної варіантності; прийом мовної інтерпретації особливостей структури та семантики ФО і пояснення функ-
ціонування ФО. Метод фразеологічного опису базується на різних видах переосмислення, що пов’язано з семантичною 
структурою ФО [7, с. 75–78]. 

Метод фразеологічного опису застососується для того, щоб дати точний, повний і вичерпний аналіз ФО. Його основна 
суть – інвентаризація та систематизація ФО, а практичне застосування полягає у відображенні суспільних проблем, які 
виявляються на різних етапах розвитку мови. Метод фразеологічного опису використовується при укладанні різного роду 
словників – фразеологічних, орфографічних, орфоепічних, тлумачних. 

Наступним значущим методом дослідження фразеології є варіаційний метод, опрацьований В. Архангельським у 
70-х роках ХХ ст. При використанні варіаційного методу В. Архангельський основне значення приділяв класифікації 
фразеологізмів, структурній організації ФО, вченню про особливості компонентного складу ФО, визначенню основних 
типів ФО, що було особливо значущим для розвитку фразеологічної науки другої половини ХХ ст. [2, с. 10–11]. В осно-
ву варіаційного методу покладено насамперед широке розуміння обсягу фразеології, підхід до фразеології як до системи 
мовних знаків та вивчення можливих варіантних ФО, комплексний підхід до вивчення особливостей компонентів ФО, 
виділення фразеологічного рівня і фразеологічної семантики як особливої категорії мови. 

Варіаційний метод дослідження ФО має такі характерні особливості: комплексне вивчення ФО та їх компонентів як 
одиниць мовної структури; вивчення варіантних ФО, які вживаються у конкретних мовленнєвих ситуаціях в окремому 
хронологічному періоді; виокремлення значення ФО як особливої лінгвістичної категорії мовного знака. На основі за-
пропонованого методу В. Архангельський виділяє найбільше, сімнадцять основних ознак ФО, які обґрунтовує з позиції 
внутрішньої залежності слів-компонентів, і додає ще п’ять ознак для виділення ФО, до найважливіших зараховує знання 
носіїв мови. За варіаційний методом В. Архангельського дещо складно відмежувати ФО від слів вільного вжитку, тому 
що не чітко визначено диференційних ознак, які відрізняють фразеологію від інших словосполучень. В. Архангельський 
розглядає фразеологічний склад мови як систему, що дозволяє залучати до опису як номінативні, так і інші типи фразео-
логізмів.
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Використання контекстологічного, описового та варіаційного методів дослідження ФО свідчить про багатогранність 
та складність фактологічного матеріалу і, перш за все, широкого чи вузького розуміння обсягу фразеології, семантичного 
чи граматичного підходу до класифікації ФО, стилістичної приналежності ФО, функціонування ФО у контексті і врахову-
вання/ не враховування впливу найближчого оточення ФО на його значення. 

Кожен окремо взятий метод має свої характеристики, переваги та деякі недоліки, тому найчастіше вчені застосовують 
комплексний метод опису фразеології. Комплексний метод – це сукупність методів, прийомів дослідження і різноманітні 
операції з фразеологічним матеріалом.

Як бачимо, існує значна кількість фразеологічних методів опису мови, що вказує на певні труднощі у розмежуванні 
ФО і слів вільного вжитку. Різні методи застосовуються насамперед для виокремлення ФО, для встановлення їхніх влас-
тивостей, диференційних ознак та характеристик. 

Огляд науково-теоретичної літературу питання, узагальнення теоретичних засад контекстологічного, описового та 
варіаційного методів дослідження фразеології та вивчення особливостей їх застосування для опису специфіки ФО увираз-
нює основні принципи використання кожного окремо взятого методу. Характеристика зазначених методів дослідження 
доводить, що їх застосування залежить від конкретних завдань, які ставить перед собою мовознавець. 

 
Література:
1. Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии / Н. Н. Амосова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 263 с.
2. Архангельский В. Л. Устойчивые фразы в современном русском языке / В. Л. Архангельский. – Ростов-на-Дону, 1964. – 193 с.
3. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – Москва : УРСС : Едиториал УРСС, 2004. – 571 с.
4. Баран Я. А. Фразеологія: знакові величини : Навч. посібн. / Я. А. Баран, М. І. Зимомря, О. М. Білоус, І. М. Зимомря.  – Ві-

нниця : Нова Книга, 2008. – 256 с.
5. Єрченко П. Г. Класифікація фразеологічних одиниць / П. Г. Єрченко // Іноземна філологія. – 1994. – С. 8–12.
6. Їжакевич Г. П. Стилістична класифікація фразеологізмів / Г. П. Їжакевич // Українська мова і література в школі. – 1971. – 

№ 10. – С. 21–27.
7. Копыленко М. М. Очерки по общей фразеологии. Фразеосочетания в системе языка / М. М. Копыленко, З. Д. Попова. 

– Москва : Высшая школа, 2006. – 310 с.
8. Кунин A. В. English-Russian dictionary of idioms / А. В. Кунин. – Mосква, 2005. – 503 c.
9. Ларин Б. А. Очерки по фразеологии (О систематизации и методах исследования фразеологических материалов) // Ларин Б. А. 

История русского языка и общее языкознание. – Москва : Просвещение, 1977. – С. 125–149.
10. Мельничук О. С. Глибинні етимологічні зв’язки в лексиці слов’янських мов / О. С. Мельничук, В. Т. Коломієць  // 

Слов’янське мовознавство. XI Міжнародний з’їзд славістів. – Київ, 1993. – С. 74–98.
11. Селіванова О. О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти: Монографія /  

О. О. Селіванова. – Київ; Черкаси : Брама, 2004. – 276 с.
12. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля, 2006. – 716 с. 
13. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – Київ : Вища школа, 1985. – 360 с.
14. Ужченко В. Д. Українська фразеологія / В. Д. Ужченко, Л. Г. Авксентьєв. – Харків : Основа, 1990. – 167 с.
15. Ужченко В. Д. Фразеологія сучасної української мови: навч. посіб. / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко.  – Луганськ : Альма-

матер, 2007. – 494 c. 
16. Черниш Т. О. Слов’янська лексика в історико-етимологічному висвітленні. Гніздовий підхід / Т. О. Черниш. – Київ : Ви-

давничо-поліграфічний центр Київський університет, 2003. – 304 с.

УДК 82.0: 821
М. М. Чобанюк,
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, м. Дрогобич

ТВОРЧІСТЬ МІЛАНА КУНДЕРИ  
У РУСЛІ ТЕОРІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ХУДОЖНЬОГО СИНТЕЗУ

У статті аналізуються твори Мілана Кундери у руслі теорії концептуального художнього синтезу, основними 
прикметами якого є стійка тенденція в зацікавленості людською долею, що необмежена рамками індивідуального, а 
зв’язана з долею загальнолюдською.  Всі вони так чи інакше знаходяться в силовому полі гуманізму в широкому сенсі 
цього слова, всі вони незмінно в центр своїх роздумів ставлять одвічне питання про людину в потоці історії, людину, 
що шукає сама себе, запитує про своє призначення, про своє місце в суспільстві й у Всесвіті.

Ключові слова: Мілан Кундера, синтез, концептуальний синтез, гуманізм, роман. 

MILAN KUNDERA’S ARTS IN LINE WITH THE THEORy OF CONCEPTUAL ART SyNTHESIS
The article analyzes the work of Milan Kundera in line with the theory of conceptual art synthesis, main features of which is a 

stable trend in the interest of human destiny that unlimited individual frames, and connected with the fate of universal. They some-
how are in the force field of humanism in the broadest sense, they are invariably at the center of their thinking pose the eternal 
question of man in the stream of history, a man who is looking for itself, asks its purpose, its place in society and in the universe.

Key words: Milan Kundera, synthesis, conceptual synthesis, humanity, romance.

ТВОРЧЕСТВО МИЛАНА КУНДЕРЫ В РУСЛЕ ТЕОРИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
СИНТЕЗА

В статье анализируется творчество Милана Кундеры в русле теории концептуального художественного син-
теза, основными приметами которого является устойчивая тенденция в заинтересованности человеческой судь-
бой, что неограниченная рамками индивидуального, а связана с судьбой общечеловеческой. Все они так или иначе 
находятся в силовом поле гуманизма в широком смысле этого слова, все они неизменно в центр своих размышлений 
ставят извечный вопрос о человеке в потоке истории, человека, который ищет сам себя, спрашивает о своем назна-
чении, о своем месте в обществе и во Вселенной.

Ключевые слова: Милан Кундера, синтез, концептуальный синтез, гуманизм, роман.

Мілан Кундера (Milan Kundera, нар. 1929) – водночас і чеський письменник XX століття, і французький прозаїк XXI. 
Ім’я митця сьогодні відоме кожній освіченій людині, романи його двічі висувалися на здобуття Нобелівської премії з 
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літератури. Кундера синтезував вітчизняну та західноєвропейську традиції, а також сучасні тенденції розвитку світового 
мистецтва. 

Актуальність дослідження. Попри те, що Мілан Кундера – один із найвідоміших письменників сучасності, його тво-
ри в силу політичних обставин 60 – 80-х років у Чехії та в подальшому, зміну ним мови, не були достатньо досліджені як 
на батьківщині, так і у вітчизняному літературознавстві.

Книги Мілана Кундери перекладені майже всіма мовами світу, а самого письменника називають одним з видатних 
романістів другої половини ХХ століття, «останнім реалістом великих ідей та щирим моралістом» [1, с. 173]. 

Подивитися на твори Мілана Кундери крізь призму теорії концептуального художнього синтезу нас спонукала позиція 
самого митця, яка, з нашої точки зору, закликає людей задуматися над вічними проблемами буття: «Я дуже обережний 
щодо слів оптимізм і песимізм. Роман нічого не стверджує, роман шукає і ставить питання. Я не знаю, чи загине мій народ 
і так само не знаю, хто з моїх героїв має рацію. Я вигадую історії, зіштовхую персонажі й таким чином задаю питання. 
Дурість людей полягає в тому, що вони на все мають відповідь. Мудрість роману полягає в тому, що він до всього має 
запитання. Коли Дон Кіхот подався у мандри, світ перетворився на таємницю в його очах. Це спадок першого європей-
ського роману для всієї подальшої романістики. Романіст навчає читача розуміти світ як запитання. У цьому підході є 
мудрість і терпимість. Світ, збудований на непорушних правилах, – це мертвий світ. Світ тоталітаризму, збудований на 
ідеях Маркса, ісламу чи ще чогось, – це світ відповідей, а не запитань. Там немає місця для роману. У будь-якому випадку, 
мені здається, що люди в усьому світі зараз віддають перевагу судженням, а не думці, відповіді, а не запитанню, тож голос 
роману ледве чутно серед голосної дурості людських самовпевненйх тверджень» [5].

Творчість цього письменника, на думку науковців у царині літератури, становить рецепцію постмодернізму в чеській 
літературі та характеризується органічним поєднанням чеських і західноєвропейських тенденцій розвитку роману. Для творів 
Кундери характерні поєднання традицій різних видів роману, у них велика увага зосереджена на суб’єктивному світі людини. 

На нашу думку, творчість Мілана Кундери можна характеризувати крізь призму теорії концептуального художнього 
синтезу, оскільки своїм пафосом Він долучився до процесу відродження людини, яка повинна вистояти у цьому світі. 
Письменник осмислює буття в категоріях великої «бібліотеки» світу. Кундера текстуалізує всі зовнішні впливи на фіктив-
ний світ романів і тим самим виходить за межі власної творчості, за межі певного виду мистецтва і відтворює дійсність в 
усій її багатоманітності.

Погоджуємось з думкою О. Палій, що головною дійовою особою  творів Мілана Кундери є любов (одна зі складових 
гуманізму), яку він описує в усіх, у тому числі й найнепривабливіших, проявах, залишаючись при цьому одним із непе-
ревершених авторів інтелектуальної прози [7]. Майстерність прозаїка приховується у вмінні автора розпізнавати тонку 
межу між світом «я» і світом «не я», перетин якої спричиняється до небезпеки втрати людьми істинних життєвих орієнти-
рів, викривлення світосприйняття й перетворення життя на оману. Вважаємо, що Кундера у своїх творах загострює нашу 
увагу на питанні свободи, яку потрібно сприймати як певний стан, а не як красиву мить на великій життєвій дорозі. 

Літературні критики поділяють його творчість на два періоди: «чеський» і «французький». У романах першого етапу 
присутні всі елементи реалістичної поетики на рівні змісту (соціальна проблематика, актуальні проблеми сучасності, кри-
тика тоталітарних режимів, що не є актуальними для літератури постмодернізму) та форми (структура сюжету, система 
образів, хронотоп із орієнтацією на дійсність). Характерним для «чеського» періоду є застосування реалістичної поетики 
разом із модерністською проблематикою, такою, як самоідентифікація людини в сучасному світі, абсурдність новітньої іс-
торії та її вплив на долю людини, незбігання вчинків і їх наслідків тощо. Особливості світогляду письменника в контексті 
концептуального художнього синтезу відбиваються у синтезуючих особливостях поетики на різних структурних рівнях 
досліджуваних романів. На рівні проблематики синтез виявляється у постійному переплетенні особистого та суспільного, 
ліричного, філософського та політичного аспектів. Синтетизм поетикальних рис у творчості Кундери можна вважати на-
слідком поліваріативної природи поетики його романів, для яких характерна динамічна структура, постійні пошуки нових 
способів художнього вираження, трансформація існуючих прийомів вербальної репрезентації. 

У своїх творах Кундера створює незалежний, суперечливий світ, який постійно аналізується з філософської точки 
зору. Але неможливо віднести Кундеру до якоїсь конкретної філософської школи. Шляхом концентрації на еротичному 
боці характерів своїх персонажів Кундера аналізує соціальне значення еротичного досвіду людини. Твори Кундери є 
наслідком його центральноєвропейського досвіду розчарування в лівому крилі комунізму (його двічі (1950, 1970) виклю-
чали з лав комуністичної партії за «антипартійну діяльність» та участь у «празькій весні») та захоплення західноєвропей-
ською літературною традицією. 

Мілан Кундера писав твори, різні за жанрами та тематикою, проте майже усі вони віддзеркалювали історію, яка ото-
тожнювалася з тоталітаризмом. Через усі твори митця пройшла думка, що празькі події серпня 1968 року змінили життя 
всієї Чехії, оскільки не може бути соціалістичного суспільства з людським обличчям. Причому позиція протистояння – це 
моральна позиція Кундери. Автор вважав, що людство прагне до єдності, яка була найвищою цінністю буття.

Роман «Нестерпна легкість буття» (1972), який вперше вийшов друком у 1984 році, невеликий за обсягом, але ви-
нятково насичений екзистенційною, політичною, естетичною та філософською проблематикою. Цей твір – філософський 
роздум про пошук людського щастя та її призначення. У ньому автор порушує питання, над яким часто задумуються 
люди: чи хотіла б людина прожити знову своє життя, враховуючи усвідомлені помилки? Адже на кожному нашому вчин-
ку  лежить тягар відповідальності. А також зрозуміти, в чому полягає моральне випробування людства: «Ми ніколи не 
зможемо визначити з упевненістю, наскільки наше ставлення до інших людей є результатом наших почуттів – любові, не-
приязні, добросердя чи злості – й наскільки воно зумовлене рівновагою сил між нами і ними. Щира доброта людини у всій 
її чистоті й свободі може проявитися лише до того, хто не має ніякої сили. Справжнє моральне випробування людства, те 
найголовніше випробування (сховане так глибоко, що його важко помітити) полягає у ставленні людства до тих, кого від-
дали на йбго волю: до тварин. І тут людина зазнає повного краху, такого краху, з якого випливають і всі інші» [6, с. 203]. 

Роман «Нестерпна легкість буття» – книга не просто про неземну любов, ревність, муку та бунт, тут все набагато глиб-
ше. І кожен розуміє цю глибину по-своєму. Ніби долі «малих» людей, але породжують такі великі та глибинні питання 
та роздуми [4]. Ідеалізоване почуття, але такий сумний перебіг подій та рішень героїв. Художній текст пронизаний мета-
форами та символами, які спонукають до постійних роздумів. Все побудовано на антитезах, і кожен реципієнт вибирає 
сам, що чорне, а що – біле. Роман рясніє великою кількістю спірних тверджень, що допоможе читачеві сформувати свою 
власну думку з цього чи іншого приводу. 

Жанр роману визначити важко, проте його вважають романом-дослідження. В ньому поставлені питання: що таке 
людське життя у неволі, до якої потрапив увесь світ; що краще: важкість чи тягар. Твір складається з семи розділів: 
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«Легкість і тягар», «Душа і тіло», «Незрозумілі слова»,  «Душа і тіло», «Легкість і тягар», «Великий похід», «Посмішка 
Кареніна». Як бачимо, назва першої і другої частини повторюються двічі. Це наводить на думку, що Кундера ще раз хотів 
підкреслити найважливіші пари протилежностей людського буття.

 Крім питань всенародного масштабу, які неминуче піднімаються автором, в тексті присутні спроби вирішити і по-
бутові життєві сумніви. Нарівні з дилемою «Чи пробачити злочинця, який здійснював зло, не відаючи природи своїх 
вчинків?», яка і донині не має однозначного вирішення, Мілан Кундера пропонує свої відповіді на життєві питання, які 
виникають в межах долі однієї людини. Наприклад, «Як знати, що шлях, який людина вибрала – правильний?» Або «Яким 
чином визначити, чи любиш людину, яка знаходиться поруч, по-справжньому?», «Що є зрада?», «Які межі людського 
прощення?», «Що є Бог?». В одній книзі письменник порушує  питання, на яких немає і ніколи не буде єдиної відповіді. 
Але пропонуючи читачеві свій погляд на знайомі проблеми, він ділиться мудрістю людини, яка бачила життя на межі двох 
найбурхливіших століть у людській історії. А такі знання і досвід багато чого варті.

У центрі роману доля чотирьох людей: талановитого хірурга Томаша, офіціантки Терези, художниці Сабіни та про-
фесора університету Франца. Їхні шляхи пролягли через війну, окупацію, мандри, еміграцію. Дія роману відбулася на тлі 
подій 1968 року в Празі та під час еміграції. На думку автора, сучасна людина втратила особисту свободу. Над нею мали 
владу засоби масової інформації, фотокореспонденти і кінокамери. Кундера вороже ставився до реального соціалізму, 
який прагнув заполонити цілий світ. Автор був переконаний, що людина з’являється на землі в ім’я  вищої цінності. «Само 
існування людства – це тягар для природи, виправданням його могло бути лише постійне прагнення до божественної 
істини, яка знаходилася поза людиною, тому не залежала від неї. Митець наклав на історичні події поняття «любов» і 
недопустиму можливість  панування «тіла» і урівноважуваності життя, «протилежність «важкість – легкість» стали най-
загадковішою і промовистою із усіх протилежностей» [1, с. 176].

Травма окупації, яка присутня майже у всіх творах Кундери, обертається вселенським болем через кволість людини, 
більше не здатної повірити у власні сили й гідно відповісти на виклики часу. Іронія в тому, що це тест на тривкість, ко-
трий може обернутися розпачем або ж, навпаки, зміцнити в переконаннях. Це роман-випробування, аналоги якому знайти 
важко: автор не залишає своїм героям жодної надії, але хто сказав, що його позиція це вирок для всіх?

 Мотив свободи виступає провідним складником роману «Безсмертя» (1988), що підводить до проблеми відчуття цієї 
категорії в галузях мистецтва, творчості, побуту, індивіда, нації, історії, політики, героя і допомагає краще зрозуміти по-
етикальні явища сучасного літературного процесу. Погоджуємося з думкою С. Криворучко, яка вважає, що поетика «Без-
смертя» утворює синтез уяви й рефлексії, який ґрунтується на аналізі об’єктів і явищ [2]. Письменницькому «аналізові» 
іноді надається документальний характер, який сприяє діалогу автора з наукою, історією, живописом та літературою 
минулого. Мотив свободи проходить у романі через загальну поетикальну спрямованість, що поєднує різнопланових 
персонажів, де сучасність перетинається з минулим, творчий задум з історичними фактами, художні образи з реальними 
особистостями.

Героїня роману Аньєс представлена як сильна індивідуальність, що прагне отримати абстрактну особистісну свободу. 
Доля жінки за загальними канонами складається  вдало, але вона відчуває, як оточення сковує душу на енергетичному 
рівні. Неприйняття довкілля порушує проблему загальної естетичної потворності сучасного світу. Мотив свободи прохо-
дить через опір героїні «нормативному» сьогоденню, норма якого полягає в розповсюдженому несмаку. Імовірний вихід 
Аньєс знаходить у прагненні до краси, символом якої може стати звичайна квітка – незабудка. Зникнення краси, підкрес-
лює автор, призводить у свою чергу до поступового зникнення кохання: «... вона купить у квітковій крамниці незабудку, 
тендітну стебелинку з мініатюрним блакитним вінцем, вийде з нею на вулицю й буде тримати перед собою, нестямно 
впиваючись у неї поглядом, щоб бачити лише цю прекрасну блакитну цятку, щоб бачити її, як те останнє, що їй хочеться 
залишити для себе й своїх очей від світу, який перестала любити» [3, с. 27]. Таким чином, мотив свободи виражається 
через відмежування героїні від більшості, від спільноти, з якою важко знайти спільні точки перетину, що призводить до 
відчуження Аньєс.

Через образ коханця проводиться мотив прагнення героїні до свободи, через образ чоловіка висловлюється ідея необ-
хідності для Аньєс захисту від зовнішнього світу. М. Кундера поступово підводить читача до усвідомлення відносності 
абстрактних понять добра й зла, вбивства й героїзму, та ставить питання: де саме слід проводити межу в цих протистав-
леннях. Автор осмислює загальнолюдську цінність кохання як сенсу життя. 
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